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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu výrobní haly 
v Litomyšli. Součástí projektu je především časový a finanční plán stavby, na něhož navazuje návrh 
zařízení staveniště, stavebních strojů potřebných k výstavbě a plán BOZP. Způsob provádění 
vybraných částí je popsán technologickým předpisem a kontrolním a zkušebním plánem. 
  
Klíčová slova 
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staveniště, technologický předpis 
  
  
Abstract 
This thesis consists of a technological project of the production hall realization in Litomyšl. The 
main part of the project is a building schedule and a financial plan of the construction itself. 
Moreover thesis consists of a building site equipment design, construction machinery needed for 
building and a workplace safety plan. The process of selected realization parts are described in the 
technological manual and the quality control and inspection plan. 
 
Keywords 
Technological project, construction schedule, financial plan, budget, workplace safety plan, 
building site equipment, technological manual  
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Úvod: 
  

Tématem této diplomové práce je výstavba výrobní a skladovací haly pro 
společnost Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o.. Hlavní budova je dělena na dva celky 
vnějším uspořádáním jednotlivých lodí a zároveň druhem vnitřního užívání. 
Skladovací část je umístěna v nižším z obou objektů. Naopak ve vyšším je 
umístěna výroba. Nově vybudovaný objekt bude sloužit investorovi pro rozšíření 
výrobních kapacit. 

 
V diplomové práci je řešena realizace stavby jako celku ale i podrobněji 

rozebrané specifické části a procesy výstavby. 
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1.1 Identifikační údaje stavby 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Výstavba výrobní a skladovací haly firmy  
Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 

 
Místo stavby:  Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl 
 
Okres:   Svitavy 
 
Kraj:   Pardubický 
 
Katastrální území: k. ú. Nedošín (okres Svitavy); 685747   

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
 
Spisová značka: C 22416 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 
IČO:   00012661 
 
Sídlo:   Nedošín - Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl  
 
Okres:   Svitavy 
 
Kraj:   Pardubický 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

1.2.1 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se bude nacházet v Litomyšli na pozemcích investora (p. č. st. 
466, 376/68, 376/59, 376/72, 376/150), které spadají do katastrálního území 
Nedošín. Skládka zeminy bude po dohodě s majitelem provedena na sousedním 
pozemku p.č. 376/7. Pozemek určený pro stavbu je mírně svahovaný k severní 
části pozemku. 

1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Výrobní objekt je řešen jako dvoulodní skeletová konstrukce na 
obdélníkovém půdorysu. Hlavní osa směřovaná na západ – východ, je uzpůsobena 
stávající zástavbě a potřebám navazujícího výrobního procesu. Výška jednotlivých 
lodí je uzpůsobena potřebám investora a nepřesahuje výšku okolních ani 
přiléhajících objektů. Vyšší z obou lodí je řešena jako dvoupodlažní s prostorem pro 
pohyb mostového jeřábu. Tato část objektu je koncipována pro potřeby výroby a 
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technické zázemí pracovníků, naopak nižší z obou lodí je řešena jako 
jednopodlažní a prioritně je určena ke skladování vyrobených polotovarů, 
expedovaných do zbytku výrobního areálu. Hmota objektu je řešena jako dvojice 
výškově rozdílných hranolů s negativně zkosenými bočními stěnami. Dále jsou 
k budově připojeny dva monobloky o výšce jednoho nadzemního podlaží. Tyto 
monobloky tvarově vychází z kvádru, jehož střešní rovina je negativně zkosena od 
řešeného objektu. 

 
 Architektonické řešení fasády daného objektu je dáno rázem stávající 

zástavby. Stávající průmyslová oblast směřuje ráz fasády k plným plochám 
s nutným minimem otvorů pro potřebné oslunění objektu. Jistou výstřednost 
v jednolitosti objektu tvoří dva samostatné bloky přiléhající k západní čelní stěně 
budovy a také zásobovací rampa na severní straně objektu. 

 
 Materiál zvolený pro opláštění odráží charakter celého výrobního 

areálu. Kombinace modro-bílých lakovaných fasádních panelů přirozeně navazuje 
na sousední budovu a snaží se vytvořit dojem nenásilného spojení staré a nové 
konstrukce. Jednoduchý ráz opláštění narušují lamelová vrata s prosvětlovacími 
otvory a markýzy v místech ramp. Střešní rovina tvořená bílými profilovanými 
panely je ukončena modrými klempířskými prvky, jež nebudou narušovat vzhled 
fasády. Ve střešní rovině jsou dále zakomponovány pásové světlíky a tubusy 
vzduchotechniky nestejných rozměrů.  

 
 Interiér budovy je řešen kombinací plných stěn a přiznané sekundární 

konstrukce opláštění. Rozdíl mezi jednotlivými loděmi je umocněn plnou stěnou ve 
střední části haly, kdežto krajové části zůstávají plně propojené. Prosvětlení 
interiéru je dostatečně zajištěno pásovými okny na boční ale i čelní fasádě. Střední 
část interiéru je prosvětlena pásovými světlíky ve střešní rovině.  

1.3 Užitné hodnoty, orientace, oslunění stavby 

Účel stavby: 
 

Řešený objekt bude sloužit investorovi jako výrobní a skladovací zázemí 
zvyšující jeho produkční schopnost při výrobě produktů Vertex GRID. Dispozičně je 
objekt řešen jako skeletová hala o dvou lodích, z nichž nižší slouží jako sklad pro 
export do dalších výrobních procesů a vyšší z obou lodí slouží jako výrobní prostor. 
Součástí haly je přístavba předzásobení výrobního procesu a trafostanice, která je 
jako jediná řešena zděným systémem. 
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Užitné plochy: 
Podlahové plochy celkem:    6793,1 m2 

 
Užitné plochy 1. podlaží celkem:   5505,9 m2 

 Komunikace       279,2 m2 
 Kancelářské plochy           33 m2 
 Hygienické zařízení        10,7 m2 
 Výroba, zázemí       2475 m2 
 Sklad         2708 m2 

Užitné plochy 2. podlaží celkem:   1287,2 m2 

 Komunikace         65,7 m2 
 Kancelářské plochy           44 m2 
 Výroba, zázemí    1177,5 m2 

   
Základní objemové ukazatele: 
 

Zastavěná plocha    5627,4 m2 
Obestavěný prostor    62 004,4 m3 

Orientace objektu: 
 

Hlavní osa objektu zaujímá postavení západ – východ. Hlavní vstup pro 
zaměstnance, trafostanice a předzásobovací sklad jsou situovány na západním 
průčelí objektu. Východní průčelí těsně přiléhá k sousední budově. Na severní 
straně objektu je umístěna expediční a manipulační rampa, kdežto na jižní straně 
jsou rampy spojené s výrobou a vjezd pro manipulační techniku. 

 
Osvětlení: 
 

Všechny místnosti, které jsou běžně obývány, mají přímé denní osvětlení 
okny a střešními světlíky. V technických místnostech, které nejsou nutně 
navštěvovány každý den, je zřízeno umělé osvětlení. V prvním podlaží výrobní haly 
je nutné celodenní přisvětlení.  
 

Oslunění: 
 

 Z povahy okolního terénu a zástavby by nemělo docházet 
k nadměrnému oslunění pobytových místností. Provedení střešních světlíků 
zamezuje nadměrnému oslunění. 
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1.4 Stavebně technické a konstrukční řešení stavby 

1.4.1 Zemní a přípravné práce: 

Návaznost na předchozí etapy: 
 
Tato etapa zpočátku nenavazuje na žádnou předešlou etapu. Před 

prováděním výkopových prací musí dojít z technologických důvodů k provedení 
vrtaných pilot, v opačném případě by bylo zamezeno pohybu vrtné soupravy.  

 
Před zahájení provádění této etapy musí dojít k převzetí staveniště od 

investora. Musí být vystaven protokol o předání a převzetí staveniště a dále musí 
být proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Oplocení staveniště: 
 

Staveniště se nachází na pozemku uvnitř areálu vlastněného investorem. 
Tento areál je celý oplocen a trvale pod kamerovým dohledem bezpečnostní služby. 
Nepředpokládá se tedy pohyb cizích osob v prostoru stavby. Investor zajistí 
proškolení svých zaměstnanců o bezpečnostních rizicích spojených s výstavbou. 
Výkopy budou vždy před ukončením pracovní doby oploceny mobilním plotem 
výšky 1,1 m. Jednotlivé plotové dílce budou osazeny do betonové patky a z důvodu 
stability budou spojeny pozinkovanou zajišťovací sponou nebo budou vybaveny 
stojkami.  

 
Skrývka ornice: 
 

Před skrývkou ornice budou ze zájmové oblasti odstraněny nálety stromů a 
křovin. Na místě se nenachází žádné vzrostlé stromy. 

 
Pod budoucím objektem, zpevněnými plochami a zařízením staveniště se 

provede sejmutí ornice v mocnosti 0,2 m a podorničí o mocnosti 0,3 m pomocí 
dozeru. Ornice bude odvezena na skládku ornice a zeminy na sousedním pozemku, 
který je v majetku investora. A část bude uchována na zařízení staveniště pro 
pozdější využití při provádění terénních úprav. 

 
Určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby: 
 

Vytyčení objektu provede geodet, který o své činnosti vystaví protokol 
vytyčení. Vytyčené body budou vyneseny na lavičky v místě nepřekážející provozu 
stavby. Pro pozdější zaměření budou také vytyčeny 2 fixní body na místech, která 
nebudou dotčeny výstavbou, místa pro provádění vrtaných pilot budou vyznačena 
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dřevěnými kolíky v ose vrtané piloty. Na konci procesu bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

 
Vybudování zařízení staveniště: 
 

Před budováním zařízení staveniště budou provedeny rozvody staveništních 
přípojek, které budou realizovány v rýze o maximální hloubce 80 cm. Tyto rozvody 
budou vyvedeny nad zem v místech, které spadají do objektu terénních úprav, tudíž 
nebudou ovlivňovat budoucí práce na zpevněných plochách. Staveništní přípojka 
elektriky bude vysazena na severní i jižní straně objektu se samostatným měřičem 
spotřeby. Před zprovozněním staveništních přípojek budou k dispozici přenosné 
benzínové elektrocentrály a suché záchody. Voda bude dočasně dostupná 
v přilehlém výrobním objektu, do kterého bude umožněn přístup po příslušném 
proškolení od vnitropodnikového bezpečnostního technika. 

 
Pro umístění zařízení staveniště bude zřízen zpevněný podsyp z kameniva 

frakce 16/32 mm. Tento podsyp bude po demontáži zařízení staveniště užit pod 
zpevněné budované plochy. 

 
Po provedení výše zmíněných operací budou instalovány mobilní stavební 

kontejnery a sklady. Zařízení staveniště je zakresleno v příloze č 1 – Zařízení 
staveniště. Před začátkem užívání musí proběhnout revize staveništních přípojek a 
napojení staveništních kontejnerů na tyto přípojky. V den revize bude proveden 
zápis do stavebního deníku a vystaven protokol o revizi zařízení. 

 
Provedení výkopů: 
 

Provádění výkopů je činnost závislá na provedení vrtaných pilot popsaných 
v kapitole 1.3.2 Základy. 

 
Základové patky ve formě monolitických ŽB kalichů budou osazeny podle 

PD, více ve výkresu založení č. 3. Úroveň základové spáry se pohybuje od -1,650 
do -3,000 v závislosti na poloze v konstrukci. 

 
V místech procesních jímek bude vykopána stavební jáma, jejíž svahování 

bude provedeno ve sklonu 2:1. úroveň základové spáry těchto jímek je -1,880 
v oblasti výrobní haly a -2,080 v oblasti trafostanice. 

 
Pláň pod celým objektem bude provedena hutněným náspem na 45 MPa 

zeminou z nedaleké skládky pokládanou do úrovně -0,600. Následně bude 
rozprostřena vrstva štěrkodrtě fr. 32/63 tl 150 mm a na konec štěrkopísek fr. 0/32 
mm tl. 100 mm hutněný na Edef = 80 MPa. Před provedením náspu bude podloží 
přehutněno. 
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Jámy a rýhy pod základové konstrukce, budou řádně očištěny a zhutněny na 
min. Edef=35MPa. Výkopové práce budou prováděny v zeminách s třídou těžitelnosti 
2 a 3. S ohledem na hloubku výkopu se nepředpokládá výskyt hladiny podzemní 
vody, která se dle geologického průzkumu nachází na úrovni 318,23 m.n.m.. 
Stavební jáma bude vyspádovaná po okrajích do dočasných čerpacích jímek, 
v kterých budou osazena kalová čerpadla. Přítomna musí být i dostatečná délka 
hadic pro odvedení vody do dešťové vpusti.  

 
Výpis strojů: 
 

 Pásový dozer CAT D6T 
 Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F 
 Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
 Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 
 Reverzní vibrační deska DPU 4045 

Pracovní četa: 
Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 

stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Oplocení staveniště:  
 pomocní pracovníci 
 
Skrývka ornice: 
 
 obsluha dozeru  
 obsluha nákladního automobilu  
 obsluha rypadlo-nakladače  
 pomocní pracovníci  
 
Určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby: 
 
 Geodet 
 pomocní pracovníci 
 
Vybudování zařízení staveniště: 
 
 obsluha rypadlo-nakladače  

obsluha nákladního automobilu  
obsluha nákladního automobilu s hydr. Rukou 
vedoucí pracovní čety 
pomocní pracovníci  
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Provedení výkopů: 
 

obsluha rypadlo-nakladače 
obsluha nákladního automobilu  
vedoucí pracovní čety  
pomocní pracovníci  
 

Výkaz výměr: 
 

Zemní a přípravné práce 
název množství jednotky 
Sejmutí ornice 2179,00 m3 
Hloubení jam 488,82 m3 
Hloubení rýh 216,00 m3 
Hutněný štěrkopískový násyp 596,54 m3 

 

Tabulka 1.1-Výkaz výměr pro zemní práce 

1.4.2 Základové konstrukce: 

Návaznost na předchozí etapy: 
 

Před provádění vrtaných pilot musí být sejmuta vrstva ornice a podorničí. 
Dále musí být vytyčeny hlavní polohové body stavby. Během provádění vrtaných 
pilot budou zahájeny výkopové práce pro vytvoření kalichové betonové patky a 
základových pasů okolo celé stavby. Před samotnou betonáží musí být hotovy 
výkopové práce a ruční dočištění dna s touto činností související. 

 
 Provádění procesních jímek a plošného podkladu pro 1. NP může začít až 

po provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí a po montáži nosné 
konstrukce jeřábové dráhy. 

 
Vrtané piloty: 
 

Založení konstrukce bude provedeno pomocí pilot prováděných technologií 
CFA. Průměr pilot byl stanoven 900 mm pro oblast pojezdu jeřábové dráhy a 600 
mm pro zbytek haly. Nad hlavou piloty bude vytaženo dostatečné množství výztuže 
pro navázání armovacího koše základových kalichových patek. Délka tohoto 
přesahu bude minimálně 50 cm. K dispozici bude pracovní četa, která se postará o 
úpravu hlavy piloty ještě před zatvrdnutím betonu. Pro betonáž pilot bude použit 
beton C30/37 pro třídu prostředí XA1. Výztuž vkládaná do betonované piloty bude 
třídy 10505. Výztuž na stavbu bude dovážena v již z výroby připravených 
polotovarech a na stavbě pouze stykována na potřebnou délku. 
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Provádění podkladních betonů: 
 

Podloží pod základovými pasy a pod kalichovými patkami bude zhutněno a 
srovnáno vrstvou štěrkodrtě fr. 16/32 mm, na kterou následně bude proveden 
podkladní beton C12/15 třídy X0 tl. 80 mm. Po provedení podkladních betonů bude 
ponechána dvoudenní technologická přestávka pro zatvrdnutí betonu. Během této 
přestávky bude chystáno bednění základových pasů a patek a zároveň bude 
připravována výztuž do větších snadno přemístitelných segmentů pro snazší 
manipulaci během montáže. 

 
Provádění bodových a liniových základů: 

 
Výška jednotlivých patek je proměnlivá. Je nutné se řídit výkresem založení. 

Základové pasy po obvodu budovy budou vytvořeny jako monolitické ŽB. Hloubka 
založení je proměnlivá s ohledem na okolní terén. Nejvýše je však dosaženo 
hloubky -3,0 m pod úrovní finální podlahy. Základové pasy budou provedeny do 
úrovně -0,35 m a dobetonovány budou současně s podlahovou deskou. Dilatace 
základových pasů bude provedena na podélných stranách haly vloženým polem ve 
třetinách délky. Beton pro ŽB monolitické konstrukce bude použit C25/30 XC2 a 
bude použito systémového bednění, ve kterém je nutné vytvořit prostupy pro 
jednotlivé rozvody. 

 
Provádění procesních jímek: 

 
Před prováděním samotné konstrukce jímek bude proveden podkladní beton 

tl. 100 mm z betonu C12/15 na štěrkovém loži frakce 16/32. Samotné záchytné 
jímky procesních vod budou provedeny z vodostavebního železobetonu třídy 
C25/30 XA1 s vyztužením 120 kg/m3 tzv. technologií bílé vany. Příslušná výroba se 
bude řídit technickým doporučením od výrobce. 

 
Provádění plošného podkladu pro 1. NP: 
  

Podlaha uvnitř objektu bude provedena na monolitické betonové desce tl. 
200 mm. Tato deska bude na okrajích spočívat na základových pasech, jak již bylo 
zmíněno výše. V ploše svou funkci bude zastávat zhutněný násep (viz. Zemní a 
přípravné práce), na který bude kladeno hydroizolační souvrství složené ze dvou 
ochranných vrstev a jedné vrstvy funkční. Deska bude provedena z betonu C 16/20 
XC2 a dilatována v maximálních rozměrech 9 x 9 m. Od svislých nosných prvku 
bude deska dilatována spárou š. 10 mm vyplněnou mirelonem.  

 
Při provádění podkladní vrstvy pro 1. NP je třeba zahájit práce na konstrukci 

nákladních a obslužných ramp. Je třeba dodržet potřebnou dobu zrání betonu 
základových patek a pasů, jelikož tyto dvě konstrukce od sebe dělí dilatační 
souvrství. Tyto rampy budou mít pochozí výšku shodnou s výškou 1. NP. 
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Povrchová úprava bude shodná s povrchovou úpravou uvnitř haly. Beton pro 
výrobu ramp bude C 25/30 pro třídu prostředí XC3. 

 
Výpis strojů: 
 

 Vrtná souprava Liebherr LB 20 
 Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 
 Svařovací automat Leister Varimat V2 
 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 Vibrační lať ENAR QXH 
 Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F 
 Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H  
 Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX 
 Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C 
 Reverzní vibrační deska DPU 4045 
 Motorová pila Stihl MS 880 

 

Pracovní četa: 
Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 

stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Vrtané piloty:  
 1x vedoucí čety 

1x vrtmistr 
1x obsluha rypadlo-nakladače 
2x obsluha nákladního automobilu 
1x obsluha autočerpadla 
1x obsluha autodomíchávače 
2x pomocní pracovníci 
1x vazač 
1x svářeč 

  
Podkladní beton: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 

2x zedník 
1x izolatér 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 
1x obsluha autodomíchávače 
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Provádění bodových a liniových základů: 
 Bednění a armování 

1x vedoucí pracovní čety 
3x montážník 
3x armovač 
2x pomocní pracovníci 
2x tesař 
2x svářeč 
1x obsluha nakladače 
 
Betonáž: 
1x vedoucí pracovní čety 
2x zedník 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 
1x obsluha autodomíchávače 
1x obsluha autočerpadla 
2x obsluha ponorného vibrátoru 
 
Odbednění: 
1x vedoucí pracovní čety 
2x zedník 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 
 

Provádění procesních jímek: 
 
 Bednění a armování 

1x vedoucí pracovní čety 
3x montážník 
3x armovač 
2x pomocní pracovníci 
2x tesař 
2x svářeč 
1x obsluha nakladače 
 
Betonáž: 
1x vedoucí pracovní čety 
2x zedník 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 
1x obsluha autodomíchávače 
1x obsluha autočerpadla 
2x obsluha ponorného vibrátoru 
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Odbednění: 
1x vedoucí pracovní čety 
2x zedník 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 

 
Provádění podkladu pro 1. NP: 
 

1x vedoucí pracovní čety 
4x zedník 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače 
1x obsluha autodomíchávače 
1x obsluha autočerpadla 
2x obsluha vibrátorů 

Výkaz výměr: 
 

Základové konstrukce 
název množství jednotky 
Vrtané piloty D 600 mm 536,40 m 
Vrtané piloty D 900 mm 243,80 m 
Podkladní beton 62,80 m3 
ŽB patky 144,56 m3 
ŽB pasy 171,01 m3 
Procesní jímky 115,91 m3 
Podkladní vrstva pro 1. NP 190,68 m3 
ŽB rampy 311,28 m3 

 

Tabulka 1.2-Výkaz výměr pro základové konstrukce 

1.4.3 Svislé konstrukce 

Návaznost na předchozí etapy: 
 

Zahájení stavebních prací na skeletové části stavby přímo závisí na době 
potřebné k vytvrdnutí kalichových betonových patek, do nichž mají být sloupy 
osazovány. Podobně tomu je i u vyzdívaného prostoru trafostanice. Zde je však 
nutné nejprve dokončit provozní prostor pod úrovní terénu, vytvářený technologií 
bílé vany a také celou podlahovou konstrukci v tomto prostoru.  

 
Vnitřní zděné a sádrokartonové příčky budou budovány po provedení 

podlahových konstrukcí v jednotlivých patrech. Sekundární konstrukce nesoucí 
opláštění objektu a vytvářející otvory ve fasádě může být montována v průběhu 
provádění podlahových konstrukcí z vnější strany objektu. 
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Skeletová konstrukce:   
 

Svislá nosná konstrukce je tvořena ŽB prefabrikovanými sloupy a v místě 
trafostanice zděnými stěnami. V osách A a D výrobní haly jsou sloupy o rozměrech 
700 x 500 mm s úpravou pro osazení jeřábové dráhy ve výšce 11,25 m nad úrovní 
budoucí podlahy 1. NP. Všechny ostatní sloupy jsou o rozměrech 500 x 500 mm. 
Po osazení do ŽB kalichové patky dojde k vyklínování a zalití volného prostoru pro 
vytvoření tuhého spoje. Dodávané sloupy budou z betonu třídy C 25/30. Jejich 
vyztužení se řídí statickým návrhem.  

 
Provádění svislých prvků skeletové konstrukce musí probíhat v souběhu 

s osazováním střešních ŽB vazníků, ŽB průvlaků, ocelové nosné konstrukce 
jeřábové dráhy a případně dalších prvků, které by v opačném případě byly 
montážně nedostupné. 

Nosné obvodové zdivo: 
 

Zděné stěny nacházející se v prostoru trafostanice jsou navrženy 
z broušených cihelných bloků s pevností P10 a jsou spojovány maltou pevnosti 
MVC 5 pro tenké spáry.  

 
Překlady nad otvory ve zděných obvodových stěnách jsou navrženy jako ŽB 

prefabrikované prvky z betonu C20/25.  
 

Vnitřní stěnové konstrukce: 
 
V případě nenosných svislých konstrukcí návrh počítá s použitím broušených 

cihelných příčkovek s minimální pevností P8, zděných na tenkou spáru, případně 
s využitím sádrokartonových příček. Montované sádrokartonové příčky jsou 
navrženy na tl. 150 mm ze systému Rigips, tak aby splňovaly požadavky na požární 
odolnost a akustické vlastnosti. Prostor velínu bude proveden z celoskleněných 
příček z tvrzeného skla, které budou vsazeny do nerezových lišt.  

 
Dělící prostor mezi výrobní halou a trafostanicí je oddělen broušenými 

cihelnými bloky pevnosti P10 zděných na maltu MVC 5. Stejně tomu je i u vnitřního 
oddělení místností 107 a 108 od výrobního procesu provozovaného uvnitř výrobní 
haly. 

 
Sekundární nosná konstrukce opláštění: 

 
V případě otvorů v opláštění bude použita sekundární nosná konstrukce 

z dvojice svařovaných ocelových profilů tvaru U třídy S235, které budou kotveny do 
hlavní nosné konstrukce. Pro tyto účely musí být již z výroby připraveny 
v dovážených ŽB prvcích navařovací plotny, ke kterým bude možné sekundární 
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konstrukci přichytit pomocí šroubových spojů. Z toho vyplývá, že i dovážené 
ocelové prvky musí být opatřeny styčníkovým plechem s předvrtanými otvory. 

 

Výpis strojů: 
 

 Autojeřáb J1 – Liebherr LTM 1070/1 
 Autojeřáb J2 - AD 30 MAN 
 Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 
 Nakladač CAT 906 H 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
 Míchadlo Festool MX 1600/2 EQ DUO COMBI  
 Pracovní plošina GENIE GS-5390RT  
 Pracovní plošina GENIE Z – 62/40 
 Motorová pila Stihl MS 880 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Skeletová konstrukce:   
  
 1x vedoucí pracovní čety (vazač) 
 1x obsluha jeřábu J1 
 1x geodet 
 3x pomocní pracovníci 
  
Nosné obvodové zdivo: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 2x zedník 
 2x pomocní pracovníci 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 
Vnitřní stěnové konstrukce: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 2x zedník 
 2x pomocní pracovníci 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
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Sekundární nosná konstrukce opláštění: 
 1x vedoucí pracovní čety (vazač) 
 2x pomocní pracovníci  
 1x obsluha nakladače 
 1x obsluha jeřábu J2 
 2x svářeč 

Výkaz výměr: 
 

Svislé konstrukce 
název množství jednotky 
Prefa sloupy - 60 ks 461,97 T 
Obvodové zdivo 0,365 m 360,75 m2 
SDK příčky tl. 0,15 m 333,13 m2 
Zděné příčky tl. 0,14 m 400,08 m2 
Vnitřní nosné zdi tl. 0,4 m 364,55 m2 
Sekundární nosná konstrukce 576,00 m 

Tabulka 1.3-Výkaz výměr pro svislé konstrukce 

1.4.4 Vodorovné konstrukce 

Návaznost na předchozí etapy: 
 

Provádění hlavních vodorovných prvků ŽB skeletové konstrukce je přímo 
závislé na montáži svislých ŽB prvků. Důvodem jsou prostorové a váhové poměry 
jednotlivých prvků, které by v opačném případě nebylo možné umístit do 
požadované polohy. Pro urychlení práce bude probíhat montáž ocelových vaznic 
z IPE profilu samostatnou pracovní četou. V prostoru výrobního úseku je třeba 
vynechat 2 pole vaznic pro dopravu materiálu do 2. NP. 

 
Konstrukce stropů v 2. NP bude zahájena po provedení podkladní 

konstrukce v 1. NP z důvodu potřebného času k vytvrdnutí betonové směsi před 
prováděním další vrstvy. 

 
Stropní konstrukce 

 
Hlavní nosnou složkou stropů jsou průvlaky navržené v osách A-D výrobní 

haly, které leží na příslušných sloupech. Průvlaky jsou navrženy jako ŽB 
prefabrikované z betonu C 20/25. Samotná stropní konstrukce je navržena jako 
monolitická ŽB deska z betonu C 25/30 tloušťky 350 mm v krajních polích a 250 
mm v poli středním. Provedení stropní konstrukce ve výrobní hale bude probíhat ve 
dvou časových intervalech. V prvním záběru dojde k provedení krajních polí 
s konstrukční výškou 350 mm. V druhém záběru dojde k dobetonování střední časti 
o výšce 250 mm. 
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V prostoru trafostanice budou stropy provedeny pomocí monolitické ŽB 
desky z betonu C 25/30. Při přípravě je nutné dbát na vytvoření veškerých 
technologických prostupů.  
 

Nosná konstrukce střechy: 
 

Nosná konstrukce střechy v hlavní budově je navržena z prefabrikovaných 
ŽB vazníků z betonu C 30/37 s vylehčujícími otvory. Rozpětí těchto vazníků je 24 m 
a jejích výška je 1750 mm ve středu pole a 930 mm v sedlovém uložení na ŽB 
sloupech. Na vaznících budou osazeny ocelové válcované profily IPE 200 
zastávající funkci vaznic. Uchycení vaznic k ŽB vazníkům bude provedeno pomocí 
úhelníku, který bude připojen k ŽB vazníku pomocí průvlekových kotev. Takto 
připravený vazník bude dovezen již z výroby pro urychlení montážních prací. 

 

Schodiště: 
 

Veškerá vnitřní schodiště jsou navržena jako ocelová s mřížovou stupnicí. 
Přístup na 2. NP ve výrobní hale je proveden jako dvouramenné schodiště s šířkou 
ramene 1100 mm. Na přístup do druhého podlaží trafostanice postačuje pouze 
jednoramenné schodiště šířky 1100 mm. Uchycení schodiště je řešeno pomocí 
chemických kotev vrtaných do nosné vrstvy ŽB stropu 2. NP a podlahy 1. NP před 
provedením finální úpravy. Podesty jsou podpírány pomocnou ocelovou konstrukcí 
z profilu HEB 200. Místa opěrných bodů na podlahové konstrukci 1. NP budou 
opatřeny vyšším stupněm vyztužení dle statického návrhu.  

 
Výpis strojů: 
 

 Autojeřáb J1 – Liebherr LTM 1070/1 
 Autojeřáb J2 - AD 30 MAN  
 Pracovní plošina GENIE GS-5390RT 
 Pracovní plošina GENIE Z – 62/40 
 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 Vibrační lať ENAR QXH 
 Nakladač CAT 906 H 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
 Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX 
 Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C  
 Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 
 Motorová pila Stihl MS 880 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 
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Stropy:  
 
 1x vedoucí pracovní čety (vazač) 
 1x obsluha nakladače 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 1x obsluha čerpací soupravy 
 1x obsluha míchací soupravy 
 1x obsluha jeřábu 
 1x tesař 
 1x svářeč 
 3x pomocní pracovníci  
  
Nosná konstrukce střechy: 
 
 1x vedoucí pracovní čety (vazač) 
 1x obsluha jeřábu 
 1x svářeč 
 3x pomocní pracovníci  
 
Schodiště: 
 1x vedoucí pracovní čety  
 3x pomocní pracovníci 
 1x obsluha nakladače 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
  

Výkaz výměr: 
 

Vodorovné konstrukce 
název množství jednotky 
ŽB průvlaky 0,7x0,3 m 82,00 m3 
Stropní konstrukce tl. 0,35 m 548,48 m3 
Stropní konstrukce tl. 0,25 m 257,60 m3 
ŽB vazníky 24 ks 14,74 t/ks 
Vaznice IPE 200 - 220 ks 2020,00 m 

 

Tabulka 1.4-Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce 

1.4.5 Zastřešení a opláštění 

Návaznost na předchozí etapy: 
 
Montáž vnějšího opláštění výrobní haly je přímo závislá na osazení 

ocelových vaznic z IPE profilu a na provedení sekundární konstrukce vytvářející 
podporu stěnového pláště. Při výstavbě musí být vynechán prostor pro zajištění 
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dopravní obslužnosti uvnitř budovy během výstavby. Především je třeba zachovat 
volný průchod pro materiál k výstavbě stropní konstrukce 2.NP. Před uzavřením 
objektu obvodovým pláštěm musí být také osazen jeřáb na již hotovou jeřábovou 
dráhu. 

 

Zastřešení a opláštění: 
 
 Zastřešení a opláštění je navrženo z lehkých sendvičových panelů Kingspan.  
 Střešní rovina haly a trafostanice – KS1000 FF  120 mm 
 Střešní rovina předzásobení - KS1000 RW   100 mm 
 Opláštění hlavní budovy KS1000 AWPFlex   100 mm 
 Hlavní budova – styk s budovou sousední KS1000 FH 120 mm 

 
Na střešní rovinu haly a trafostanice je kladen požadavek požární odolnosti, 

což je splněno. Ten samý požadavek je také kladen na styk hlavní budovy 
s budovou sousední. Jelikož starší budova nemá opláštění splňující požadavky na 
požární bezpečnost, tak bylo nutné navrhnout úpravu, která tyto podmínky bude 
splňovat. Nedoporučuje se variantu z panelů Kingspan nahrazovat jiným řešením, 
jelikož vlivem dynamických účinků pojezdu jeřábu po jeřábové dráze by nemusela 
být zajištěna dlouhodobá životnost dané konstrukce. 

 
Nedílnou součástí kompletní dodávky zastřešení a opláštění budou 

klempířské prvky z lakovaného pozinkovaného plechu. Všechny prostupy, 
zakončení a napojení musejí splňovat technické předpisy udávané dodavatelem 
materiálu. 

 
Výpis strojů: 
 

 Autojeřáb J2 - AD 30 MAN 
 Pracovní plošina GENIE GS-5390RT  
 Pracovní plošina GENIE Z – 62/40 
 Nakladač CAT 906 H 
 Vakuová přísavka na sendvičové panely Flexi-Clad 
 Motorová pila Stihl MS 880 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 
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Zastřešení a opláštění:  
 
 1x vedoucí pracovní čety  
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 1x obsluha jeřábu 2 
 3x pomocní pracovníci (vazač) 
 
Výkaz výměr: 

 

Zastřešení a opláštění 
název množství jednotky 
KS1000 FF - 120 mm 5420,87 m2 
KS1000 RW- 100mm 199,93 m2 
KS1000 AWPFlex - 100 mm 3837,52 m2 
KS1000 FH - 120 mm 580,00 m2 

 

Tabulka 1.5-Výkaz výměr pro zastřešení a opláštění 

1.4.6 Výplně otvorů: 

  
Návaznost na předchozí etapy: 
 

Výplně okenních a vratových otvorů budou instalovány po dokončení 
opláštění objektu. V oblasti trafostanice tomu bude před zahájením fasádních 
úprav. Otvory uvnitř objektu budou osazeny po dokončení vyzdívek a 
sádrokartonových příček. Vše musí být hotovo před prováděním vnitřních omítek. 
Doporučuje se provést výplně otvorů až po dokončení finální vrstvy protipožárního 
nátěru z důvodu možného poničení hotového produktu odkapávající barvou. 

 
Výplň vnějších otvorů  
 

Otvory vnějšího obvodového pláště jsou navrženy z hliníkových systémových 
profilů, které mají přerušený tepelný most. Zasklení je provedeno z izolačního 
dvojskla.  

 
Vstupní vrata jsou v konstrukci stabilizována pomocí sekundární nosné 

konstrukce z dvojice svařovaných ocelových profilů tvaru U, které jsou kotveny do 
konstrukce podlahy a ke skeletu jsou připojeny pomocí navařovaných ploten.  

 
Veškeré prostupy budou opatřeny klempířskými prvky shodné barvy s barvou 

opláštění.  Vjezd pro dopravní obslužnost haly, předskladu a nákladní rampy jsou 
opatřeny automatickými sekčními vraty s vertikálním výsuvem. Ostatní vstupy do 
budovy jsou navrženy jako ocelová křídlová vrata zateplená minerální vatou. 
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Ve střešní rovině jsou navrženy pásové světlíky, které spočívají na 

podstavcích z ocelového ohýbaného plechu, kotveného k vaznicím. U světlíků je 
třeba dodržet veškerá doporučení výrobce panelů, aby nedocházelo k průniku vody 
do konstrukce. Prosvětlení je vytvořeno z čirého zámkového polykarbonátu o síle 
min. 40 mm. 

 

Výplň vnitřních otvorů  
 
 Výplň vnitřních otvorů je zpravidla tvořena dřevěnými dveřmi v ocelových zárubních. 
Pouze přístup do trafostanice a sousedního přiléhajícího objektu je z ocelových dveří s 
ocelovými zárubněmi. Otvory v úrovni podlahy zajišťující přístup do provozních jímek je 
zakryt ocelovými rošty s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 
 
Výpis strojů: 
 

 Pracovní plošina GENIE GS-5390RT 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 
 
Výplň otvorů:  
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 3x pomocní pracovníci 

 
Výkaz výměr: 
 

Výplně otvorů 
název množství jednotky 
Výplň okenních otvorů 1278,72 m2 
Sekční vrata 4,00 ks 
Ocelová křídlová vrata 5,00 ks 
Pásové světlíky š 1,8 m 960,00 m 
Ocelové dveře 2,00 ks 
Dřevěné dveře 18,00 ks 
podlahové zákrytové desky 381,95 m2 

 

Tabulka 1.6-Výkaz výměr pro výplně otvorů 
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1.4.7  Izolace proti vodě 

Návaznost na předchozí etapy: 
 

Hlavní zemní izolační souvrství bude pokládáno před prováděním podkladu 
pro 1.NP. Zároveň však musí být již hotova část provázaná s konstrukcí 
základových pasů, což bude provedeno před montáží bednění základových pasů. 
Po demontáži bednění základových pasů a jejich obložení XPS polystyrenem bude 
dokončena pokládka izolace a drenáže s následným zásypem výkopu.    

Izolace proti vodě: 
 

Izolace spodní stavby proti vodě je navržena z PVC-P fólie tl. 2 mm. Zároveň 
tato fólie slouží jako izolace proti radonu. Při pokládce je nutno zabezpečit obě 
strany proti protrhnutí pomocí geotextilie minimálně 400g/m2. Důraz při provádění je 
třeba dbát na prostupy, které je nutné řádně zatěsnit dle technických podkladů od 
dodavatele materiálu. Sokl po obvodu stavby je ochráněn proti vodě standartním 
detailem použití nopové fólie, geotextilie a drenážního potrubí zaústěného do 
dešťové kanalizace. 

  
Konstrukce jímek z ŽB navržená tzv. technologií bílé vany již ze své podstaty 

nevyžaduje použití hydroizolačních fólií. Pracovní spáry jsou těsněny vloženými 
těsnícími pásy a prostupy kanalizačního potrubí jsou ošetřeny vláknocementovými 
chráničkami s přírubami. 

 
Výpis strojů: 
 

 Svařovací automat Leister Varimat V2 
 Nakladač CAT 906 H  
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Izolace proti vodě:  
 
 1x vedoucí pracovní čety 

3x izolatér 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
1x obsluha nakladače 
1x obsluha horkovzdušné svářečky 
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Výkaz výměr: 
 

Izolace proti vodě 
název množství jednotky 
Hydroizolační souvrství 6202,73 m2 
Nopová folie 588,65 m2 
Drenážní potrubí DN 160 337,00 m 

Tabulka 1.7-Výkaz výměr pro izolace proti vodě 

1.4.8 Tepelná izolace 

Návaznost na předchozí etapy: 
 

Provedení tepelné izolace základových pasů závisí na jejich provedení, 
potažmo odbednění, po kterém je toto zaizolování možné provést. Opláštění 
výrobní haly je možné provést po montáži příslušné sekundární konstrukce. Při 
provádění je však třeba vynechat potřebný prostor pro manipulaci s materiálem 
uvnitř konstrukce. Především pak volný průjezd vozidel do vnitřní části haly a také 
dopravu materiálu do 2. NP výrobní haly. Tepelná izolace trafostanice bude 
prováděna až po osazení vnějších otvorů příslušnou výplní. 

 
Tepelná izolace základových konstrukcí: 

 
Tepelná izolace v konstrukci podlah celé budovy byla zhodnocena jako 

nepotřebná, vzhledem k povaze objektu, a zároveň nevyhovující vzhledem 
k velkému zatížení a vibracím. Základové konstrukce po obvodu objektu jsou 
zatepleny izolací XPS, jež je nalepena k základům pomocí cementové lepící stěrky. 

  
Tepelná izolace obvodového pláště: 
 

Obvodový a střešní plášť je tvořen panely Kingspan (viz. Zastřešení a 
opláštění). Část objektu, která tvoří trafostanici je vyzdívaná z keramických bloků. 
Zateplení v tomto případě je provedeno pomocí EPS izolačních desek vhodných 
pro zateplení fasády. 

 
Výpis strojů: 
 

 Autojeřáb J2 - AD 30 MAN  
 Pracovní plošina GENIE GS-5390RT  
 Nakladač CAT 906 H 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
 Vakuová přísavka na sendvičové panely Flexi-Clad  
 Motorová pila Stihl MS 880 
 Míchadlo Festool MX 1600/2 EQ DUO COMBI 
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Pracovní četa: 
Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 

stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Tepelná izolace základových konstrukcí: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 1x obsluha nakladače 
 3x pomocní pracovníci 
Tepelná izolace obvodového pláště – zděné konstrukce:  
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 3x pomocní pracovníci 
 3x lešenář 

 
Výkaz výměr: 
 

Tepelná izolace 
název množství jednotky 
Zateplení - sokl XPS tl. 80 mm 261,60 m2 
Zateplení fasády EPS tl. 120 mm 351,17 m2 

 

Tabulka 1.8-Výkaz výměr pro tepelné izolace 

1.4.9 Úpravy povrchů 

Návaznost na předchozí etapy: 
Nanesení povrchové úpravy soklu je vhodné provádět v závěrečné fázi 

stavby, ideálně až po pokládce živičných vrstev v okolí stavby. Bude tak 
eliminováno nebezpečí poškození této úpravy v průběhu výstavby ať už 
mechanického, tak i chemického znečištění při provádění penetračních postřiků. 

 
Provádění probarvené fasády v oblasti trafostanice navazuje na aplikaci EPS 

polystyrenu lepeného na zdící prvky z keramických bloků a jeho povrchovou úpravu 
sklotextilní síťovinou. 

 
Úprava vnitřních povrchů vždy plně závisí na dokončení nosného prvku a 

osazení otvorů v těchto místech. Zároveň musí být hotové rozvody jednotlivých sítí. 
 
Aplikace protipožárních nátěrů na ocelové konstrukce bude probíhat po 

dokončení podlahové konstrukce, alespoň co se týče 2. NP výrobní haly. Ve zbylé 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  1. Technická zpráva 

 ________________________________________________________________  

40  
    

části výrobní haly může být protipožární nátěr aplikován již při provádění stropní 
konstrukce 2. NP. Malby vnitřních stěn je jednou z konečných úprav, která může 
začít po dostatečném vyschnutí podkladních vrstev. 

Konečná úprava podlahových konstrukcí započne v 2. NP po dokončení 
stropní konstrukce v tomto prostoru výrobní haly. Bude tak především z důvodu 
dokončení pokládky vaznic z ocelového IPE profilu a následujícímu opláštění, které 
v této oblasti bylo vynecháno. Následně se úprava podlahových vrstev přenese do 
1. NP výrobní haly. 

 
Povrchová úprava soklu: 

 
Povrch soklu kolem celé budovy je počítán od ukončovací lišty hydroizolační 

vrstvy po spodní okraj okapnice. Jeho povrchová úprava je tvořena vrstvou 
marmolitu s maximální luminiscenční referenční hodnotou HBW 15. Vyšší hodnoty 
jsou nevhodné do daného prostředí s ohledem na jejich světlost. Barva bude 
zvolena dle přání investora. Vrstva marmolitu bude nanášena nerezovým hladítkem 
na napenetrovaný povrch přebroušené lepící hmoty, která překrývá tepelně-izolační 
vrstvu XPS polystyrenu, jehož styčné hrany budou přebroušeny. 

 
Povrchová úprava opláštění a klempířských prvků: 
 

Na rozhraní soklu a obvodového pláště je navržena lišta z lakovaného 
pozinkovaného plechu, která je shodné barvy s barvou fasády RAL 9002. 

 
Plášť po obvodu budovy je navržen z lehkých sendvičových panelů Kingspan 

s IPN jádrem. Obvodové panely Kingspan jsou navrženy z panelů se skrytým 
systémem kotvení. Vnější profilace panelů je M(micro) a vnitřní Q (minibox). 
Zabarvení obvodového pláště je tvořeno kombinací barev RAL 9002 a RAL 5010, 
které zapadají do stávajícího rázu celého areálu. Vnější povrch je zvolen z barvy 
Kingspan Spectrum – PUR 50 µm. Vnitřní povrch barvy RAL 9010 je ze 
standartního polyesteru. Panely budou ukládány ve vertikální rovině a kotveny do 
sekundární konstrukce ze svařovaných ocelových U profilů, která bude montována 
k navařovaným plotnám na ŽB sloupech. Ve spodní části budou panely uchyceny 
k ocelovému L profilu, který bude kotven do základových pasů. Klempířské prvky 
v oblasti okolo oken, dveří, vrat, rohové prvky, atd. budou odpovídat barvě RAL 
5010.  

Střešní plášť ze sendvičových panelů Kingspan bude proveden v barvě 
Kingspan Spectrum – PUR 50 µm RAL 9002. Vnější profilace T (trapézový plech o 
4 vlnách), vnitřní profilace shodná se stěnovými panely Q (minibox). Kotvení bude 
viditelné ve vlně trapézu. Uchycení střešního panelu ke konstrukci je provedeno 
v místě vaznic, které jsou z ocelového profilu IPE 200. Střešní rovina je zakončena 
standartním odvodňovacím podokapním systémem barvy RAL 5010 Kingspan 
Spectrum – PUR 50 µm. Klempířské prvky v rovině střechy jsou barvy shodné 
s barvou střechy. 
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Povrchová úprava zateplení v oblasti trafostanice: 
 

V oblasti trafostanice je vnější plášť vyzdívaný z broušených cihelných bloků 
zateplených použitím EPS polystyrenu tl. 120 mm. Na tento polystyren je 
aplikována sklotextilní síťovina o min hmotnosti 145 g/m3, která je přichycena lepící 
hmotou na bázi cementu. Po přebroušení takto vzniklého povrchu je nanášena 
vrstva penetračního nátěru a následně tenkovrstvá probarvená omítka zrnitosti do 2 
mm. Odstín bude konzultován s investorem. Vhodné by bylo co nejvíce se přiblížit 
barevnému odstínu obvodových panelů Kingspan. 

 
Povrchová úprava vnitřních povrchů: 
 

Vnitřní úprava cihelných stěn bude provedena z omítky vápenocementové 
štukové a pod obklady vápenocementové hladké. Vápenocementová omítka je 
provedena jako jednovrstvá tl. 10 mm. Štuk jemnozrnný vápenný zrnitosti 0,5 mm. 
Spára na přechodu z cihelného zdiva na ŽB konstrukci bude přiznaná a vyplněná 
pružným přetíratelným tmelem. 

 
Obklady: 
 

Keramické obklady jsou navrženy v místnostech s vysokými nároky na 
hygienu. Tyto obklady budou lepeny do lepícího tmelu na podklad 
z vápenocementové omítky, případně sádrokartonové stěny. Pro spárování bude 
použita flexibilní spárovací hmota odolávající zatížení vlhkostí.  

 
Malby a nátěry: 
 

Nosná ocelová konstrukce bude opatřena základovou antikorozní barvou, 
dále protipožárním intumescentním nátěrem ve dvou vrstvách a na závěr krycím 
lakem, který ochrání tento nátěr proti agresivnímu prostředí. Před nanášením 
nátěru musí být povrch konstrukce suchý, čistý a zbavený mastnost a ostatních 
negativních činitelů, které by mohly ovlivnit výslednou kvalitu povrchové úpravy. 
Konstrukce schodiště bude upravena pouze žárovým zinkováním. 
 

SDK prvky budou natřeny třemi vrstvami bílé interiérové disperzní barvy. 
V případě štukových omítek dojde k nanesení penetračního nátěru a následně 
nanesení dvou vrstev bílé interiérové disperzní barvy. 
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Podlahy: 
Podlaha v prostoru 1. NP je navržena jako velkorozponová deska 

s dilatačními celky (max. 9 m). První vrstva tl. 200 mm ze slabě vyztuženého betonu 
C16/20 je uložena přímo na hydroizolaci a zhutněné pláni. Je nutné dodržet 
zhutnění pláně na Edef2=80MPa. Druhá vrstva je již zhotovena z drátkobetonu 
C25/30 s výztuží v min. hustotě 25 kg/m3. Tloušťka této vrstvy je 150 mm. Výsledný 
povrch je ošetřen technologií leštěných podlah s tvrdidlem na bázi lithia. Veškeré 
ostré hrany jsou z důvodu trvanlivosti opatřeny ocelovými L profily, které budou 
natřeny žlutě pro bezpečnost budoucího provozu. 

 

Strop 2. NP je navržen jako monolitická ŽB konstrukce z betonu C 25/30. 
Betonáž bude probíhat ve třech fázích. První dvě fáze zahrnují betonáž krajních polí 
s přesahem do pole středního dle PD. V poslední třetí fázi se dobetonuje snížená 
střední část, jejíž povrch bude ošetřen technologií leštěných podlah. Krajní zvýšené 
části budou ošetřeny pomocí stěrek na bázi epoxidové pryskyřice. Stejným 
způsobem je ošetřena podlaha v části trafostanice. Prostor předzásobení je řešen 
stejně jako prostor 1. NP výrobní haly. 

 
Prostory hygienických místností jsou opatřeny keramickou dlažbou 

spárovanou klasickou cementovou spárovací hmotou. 
 

Výpis strojů: 
 

 Kapsové silo na suché omítkové směsi a dvoukom. směšovací čerpadlo EMP 
 Silostavěč pro kapsová sila TSS 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
 Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX  
 Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C 
 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 Vibrační lať ENAR QXH  
 Míchadlo Festool MX 1600/2 EQ DUO COMB 
 Rotační hladička Barikell OL 120 
 Rotační hladička Barikell C4-60/H 

 
Pracovní četa: 

Počet pracovních čet bude stanoven na základě časových potřeb budování 
stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat svou způsobilost k výkonu 
povolání potřebným vzděláním a praxí. 

 
Povrchová úprava soklu: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 2x pomocní pracovníci 
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Povrchová úprava zateplení v oblasti trafostanice: 
 
 1x vedoucí pracovní čety 
 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 3x pomocní pracovníci 
 2x lešenář 
 

Povrchová úprava vnitřních povrchů: 
1x vedoucí pracovní čety 

 1x obsluha nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 1x obsluha sila na směs 
 3x pomocní pracovníci 
 
Obklady: 

1x vedoucí pracovní čety 
 2x pomocní pracovníci 
 
Malby a nátěry: 
  

1x vedoucí pracovní čety 
 2x pomocní pracovníci 
 

Podlahy: 
1x vedoucí pracovní čety 

 4x pomocní pracovníci 
 1x obsluha rotační hladičky 
 1x obsluha rotační hladičky 
 1x obsluha autodomíchávače 
 1x obsluha autočerpadla 

Výkaz výměr: 
 

Úpravy povrchů 
název množství jednotky 
Úprava soklu - marmolit 116,26 m2 
Fasádní tenkovrstvá omítka 351,17 m2 
Vnitřní omítky 1862,74 m2 
Keramické obklady 38,16 m2 
Malby disperzními barvami 2579,19 m2 
Protipožární nátěry 3420,00 m2 
Epoxidové podlahové stěrky 590,12 m2 
Podlahová vrstva - drátkobeton 5143,80 m2 
Keramická dlažba 11,95 m2 

Tabulka 1.9-Výkaz výměr pro úpravy povrchů 
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1.4.10 Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky, jež souvisí s vnější obálkou budovy, jsou řešeny 
systémovou formou. Tyto prvky jsou uvažovány jako kompletizovaná dodávka 
v rámci obvodového pláště. 

1.4.11 Konstrukce truhlářské 

Truhlářské práce se v případě tohoto objektu uplatňují pouze při výrobě 
bednění budoucích betonových monolitických prvků. Ostatní práce se vztahují 
k mobiliářovému vybavení, jako je např. pracovní zázemí kanceláří a ostatních 
pracovních prostor. 

1.4.12 Zámečnické konstrukce: 

Mezi zámečnické konstrukce spadá sekundární konstrukce, jež tvoří 
podpůrný systém obvodového pláště a zároveň vytváří prostor pro osazení oken, 
dveří a vrat. Tato konstrukce bude šroubována k navařovaným plotnám na ŽB 
konstrukci. Již z výroby musí být v konstrukci sloupů zabudovány prvky pro 
navaření těchto ploten. V opačném případě budou použity chemické kotvy po 
konzultaci s projektantem.  

 
Dále se jedná o vaznice, na nichž spočívá střešní plášť. Tyto vaznice jsou 

k ŽB vazníkům připevněny pomocí ocelových figur, kotvených do betonového 
vazníku průvlekovými kotvami o průměru 12 mm. Je nutné dodržet minimální 
hodnoty krytí udávané výrobcem kotev. Společně s vaznicemi do této oblasti 
spadají také trubkovité ztužující prvky v prostoru obou krajních polích a středového 
pole. Tyto prvky jsou připevněny k navařovaným konzolím šroubovým spojem. 
V oblasti střechy jsou dále aplikovány podpůrné konstrukce pro montáž pásových 
světlíků a prostupů TZB z tenkostěnných U profilů.  

 
Vnitřní schodiště je schodnicové konstrukce z válcovaných U profilů. 

Schodiště sloužící pro přístup na 2. NP výrobní haly je podporováno ocelovými 
sloupy HEB 200. Pro podepření přístupu do 2. NP trafostanice jsou voleny konzole 
z profilu IPE 120, kotvené do obvodového zdiva. Schodnice a podesty jsou řešeny 
formou pororoštů. Všechny tyto prvky jsou žárově zinkovány. Jednotlivé díly 
schodiště jsou spojovány pomocí šroubů. Zábradlí je navrženo z trubkovitého profilu 
se svislou výplní z pásové oceli. 

 
Konstrukce markýz je kotvena chemickými kotvami do ŽB skeletu. Tato 

konstrukce se skládá ze svařovaného roštu z obdélníkového uzavřeného profilu 
výšky 120 mm a závěsných tyčových prvků. Konec dotýkající se ŽB konstrukce 
bude opatřen navařenou deskou s otvory pro šroubový spoj. Spoj závěsných prvků 
se bude nacházet venku. Pro připojení k ŽB konstrukci budou připraveny ocelové 
konzole prostupující obvodovým pláštěm. Zastřešení markýzy bude řešeno 
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trapézovými plechy ukončenými odvodňovacím žlabem. Prostupy obvodovým 
pláštěm budou zapěněny a ošetřeny klempířskými prvky. Před osazením 
trapézových plechů bude konstrukce markýz ošetřena protipožárním nátěrem 
odolávajícím venkovnímu prostředí. Konstrukce markýz je součástí dodávky 
obvodového pláště. 

 
Mezi další zámečnické konstrukce patří pororošty umístěné v oblasti jímek a 

trafostanice, zábradlí, revizní žebříky a konstrukce vrat. 
Výkaz výměr: 
 

Zámečnické konstrukce 
název množství jednotky
Konstrukce světlíků - U 180 mm 1963,20 m 
Montáž žebříků 5,00 ks 
Montáž schodiště 30,40 m DVČ 
ocel. k-ce markýz 120x60x4 1018,00 m 

 

Tabulka 1.10-Výkaz výměr pro zámečnické konstrukce 

1.5 Řešení přístupu a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace v prostoru 

 
S ohledem na charakter stavby a omezení vstupu pouze pro oprávněné osoby 

není v tomto budovaném objektu řešen přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dále s ohledem na počet zaměstnanců tato stavba nepodléhá 
vyhl. 398/2009 Sb. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mají 
umožněn přístup do 1. NP 

 

1.6 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je blíže specifikována ve vnitřních předpisech 
podniku. O rozšíření tohoto dokumentu na oblast nově budovaného objektu se 
postará vnitropodnikový bezpečnostní technik. 

1.7 Zásady hospodaření s energiemi 

Vnější obvodový plášť navržený z lehkých sendvičových panelů s IPS jádrem 
tl. 100 mm má součinitel prostupu tepla U=0,226 W/m2K. Styčná plocha se stávající 
budovou je provedena z panelu s izolačním jádrem z minerální vlny tl. 120 mm, 
jehož součinitel prostupu tepla U=0,35 W/m2K. Stěny z keramických tvárnic 
v oblasti trafostanice jsou zatepleny EPS polystyrenem min. tl. 80 mm. Složení 
obvodové zdi musí splňovat součinitel prostupu tepla konstrukcí U=0,25 W/m2K. 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  1. Technická zpráva 

 ________________________________________________________________  

46  
    

Zastřešení hlavního objektu a prostoru trafostanice je řešeno sendvičovými 
panely tl. 120 mm s izolačním jádrem z minerální vlny, jehož součinitel prostupu 
tepla konstrukcí U=0,344 W/m2K. Prostor předzásobení má střechu provedenou 
z panelů tl. 100 mm s IPS jádrem. Součinitel prostupu tepla konstrukcí je v tomto 
případě U=0,206 W/m2K. 

 
Veškeré skleněné výplně otvorů jsou navrženy z izolačního dvojskla s Ug≤1,1 

W/m2K. Rámy, v nichž tyto skla budou zasazeny, musí mít přerušený tepelný most 
a musí splňovat Uf≤1,8 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla pak nesmí 
přesáhnout hodnotu  Uw≤1,7 W/m2K. Průmyslová vrata jak sekční tak ocelová s TI 
vrstvou musí mít konečnou hodnotu Uw≤1,7 W/m2K. 

 
V případě pásových světlíků v rovině střechy, jejichž otvor je vyplněn 

polykarbonátem, bude součinitel prostupu tepla konstrukcí U≤1,0 W/m2K.  
 
Bližší hodnoty prostupu tepla jsou spočítány v průkazu energetické 

náročnosti budovy. 

1.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

V rámci stavebních prací dojde k osazení výplní otvorů otevíranými okny, 
která budou sloužit pro okamžitý přísun čerstvého vzduchu do objektu. Pro plné 
pokrytí výměny vzduchu bude sloužit VZT zařízení, které není předmětem této 
práce. K vytápění budovy bude využito elektrické topení a zbytkové teplo 
z výrobního procesu. Běžné osvětlení budovy je zajištěno systémem oken a 
střešních světlíků. Místnosti v 1. NP výrobní haly bude nutné neustále přisvětlovat. 
Ostatní vlivy nejsou v této práci řešeny. 

1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy okolního prostředí 

Posudkem provedeným v přípravné fázi bylo stanoveno, že je pozemek 
v oblasti se středním radonovým indexem. Všechny kontaktní konstrukce je nutné 
dle ČSN 73 0601 provést ve 2. kategorii těsnosti. Požadavky normy jsou splněny 
provedením 1 vrstvy celistvé hydroizolace. Součástí jsou i prostupy utěsněné dle 
ČSN. Navržená hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P vyhoví a není třeba 
dalších opatření. Jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na objekt nepůsobí. 

 
Ochrana stavby před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem a 

před povodněmi nejsou součástí této práce 
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1.10 Napojení na technickou infrastrukturu 

 
Vysoké požadavky na odběr elektrické energie vedly k vybudování 

trafostanice na západním štítu objektu. Trafostanice bude napojena na nadzemní 
vedení VN do 50 kV, které je vedeno z vnitropodnikové rozvodny elektrického 
proudu. Z této trafostanice bude přes pojistkovou skříň obsluhován celý nově 
budovaný objekt. Tato trafostanice svou kapacitou poskytne potřebný zdroj energie 
i pro budoucí objekty, proto již při výstavbě budou vybudovány nové sloupy pro 
vedení VN. Ve 2. NP trafostanice se nalézá řídící místnost pro obsluhu 
vzduchotechniky. 

 
Vodovodní přípojka užitkové a pitné vody je vedena z vodoměrné šachty 

umístěné na jižní straně objektu. Tyto vodovodní řady jsou ve správě VODOVODY 
spol. s.r.o. Napojovací body leží na pozemku 376/59. 

 
Přípojka plynu bude napojena na stávající nadzemní STL plynovodní řad na 

pozemku 376/68. Již v minulosti byl připraven HUP na severovýchodním cípu 
budovy, z kterého bude vedeno potrubí 2x PE DN 50x4,6 do interiéru, kde bude 
ukončeno uzávěrem plynu. 

 
Sdělovací vedení je umístěno v podzemí. Sdělovací kabely jsou v majetku 

O2 cz. Pro připojení objektu je na severovýchodním cípu budovy (pozemek 376/68) 
vedle HUP umístěn plastový pilíř, z něhož je možné objekt napojit. 

 
Připojení ke kanalizačnímu řadu pod správou VODOVODY spol. s.r.o. je 

navrženo do stávající šachty č. 3. Přípojka bude budována z plastového potrubí 
s pevností SN16 průměru DN 300. K napojení dešťové a stokové sítě dojde na 
pozemku 376/68 a daná přípojka bude procházet přes pozemek 376/59  

Připojení dešťové kanalizace bude provedeno z profilu DN300 pevnosti 
SN16 do stávající šachty číslo 12 a 13. Likvidace dešťových vod probíhá v místním 
areálovém vodojemu. Z tohoto vodojemu je voda dále užívána pro provozní účely. 
V případě nadměrného přítoku je tato dešťová voda bezpečnostním přepadem 
odváděna do stokové kanalizace a následně do areálové čističky odpadních vod. 
Odvodnění nově budovaných komunikací je provedeno pomocí uličních vpustí, 
jejichž zaústění bude v šachtách č. D12 a D13. 

1.11 Dopravní řešení 

Objekt je napojen na vnitropodnikovou dopravní infrastrukturu, která ústí na 
místní komunikaci 316d. Tato místní komunikace je dále napojena komunikaci I/35. 

  
Nové vnitropodnikové zpevněné plochy jsou řešeny asfaltobetonovým 

krytem, splňujícím požadavky na pojezd nákladních automobilů. Klidová doprava je 
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řešena parkovacími místy pro osobní automobily a odstavnými plochami pro 
nákladní automobily, které jsou již v areálu dostatečně zastoupeny, tudíž není třeba 
budovat nové. Pro případ výpadku ve výrobním procesu je připraven nouzový záliv 
pro dočasné odstavení vozidel. 

 
Pěší komunikace se řídí vnitropodnikovými předpisy a nevyžaduje vytvoření 

chodníků ani jiných koridorů. 

1.12 Vegetace a terénní úpravy 

Oblast zasažená stavbou nespadá do chráněných oblastí přírodních ani 
památkových. V prostoru stavby se nacházejí pouze náletové dřeviny, které budou 
odstraněny. Po dokončení stavby budou vysazeny listnaté stromy po obvodu 
areálu, v období k tomu vhodném. Druh vysazovaných stromů musí zapadat do 
okolního prostředí a nenarušovat tak jednotný ráz okolní krajiny.  

1.13 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 
Objekt nebude produkovat žádné škodliviny, které by ovlivňovaly životní 

prostředí. Během provozu budou všechny odpady tříděny a likvidovány v souladu 
s příslušnými předpisy. Navržený objekt nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí jak samotným provozem, tak ani jeho užíváním. Stavba nemá vliv na 
soustavu chráněných území NATURA 2000. Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA 
nebylo provedeno.  

1.14 Ochrana obyvatelstva 

Plnění ochrany obyvatelstva zůstává beze změn oproti současnému stavu. 

1.15 Zásady organizace výstavby 

1.15.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Média potřebná k výstavbě budou poskytnuta stavebníkem, na jehož území 
se daná přípojná místa nacházejí. Způsob měření a cena budou dohodnuty před 
zahájením stavby. 

1.15.2  Odvodnění staveniště 

K odvodnění staveniště bude využita nově vybudovaná dešťová kanalizační 
síť, do které bude napojen drenážní systém v místech potřebných. Těmito místy se 
rozumí odvodnění základové spáry základových konstrukcí, skládky a sklady 
materiálů s upraveným povrchem vrstvou R-materiálu. 
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1.15.3 Napojení staveniště na dopravní komunikace a technickou infrastrukturu 

 
Stavba bude napojena na rozvod NN vedeného z trafostanice od obj. SO-16. 

Pro položení příslušných kabelů bude sloužit v minulosti provedený kolektor, díky 
němuž bude snadné dovést energii do staveništních přípojek po obou stranách 
objektu. Trafostanice i příslušný kolektor jsou v majetku investora. Vodovodní 
přípojka pro potřeby staveniště vychází z šachty, která bude následně sloužit pro 
připojení budovaného objektu. Staveništní kanalizace bude zaústěna do nově 
budované přípojky splaškové kanalizace.  

 
Po skončení stavebních prací budou všechny staveništní přípojky 

demontovány nebo zaslepeny. Osvětlení staveniště bude zajištěno stávajícím 
vnitropodnikovým systémem. 

 
Objekt je napojen na vnitropodnikovou dopravní infrastrukturu, která ústí na 

místní komunikaci 316d. Tato místní komunikace je dále napojena komunikaci I/35. 
Pro pohyb na staveništi bude v prostoru budoucích zpevněných ploch položena 
vrstva štěrkodrtě frakce 16/32. 

1.15.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude zvýšena hlučnost i prašnost. V okolí se nenachází 
žádné stavby, které by těmito jevy byli ovlivněny. Při suchých měsících je 
doporučeno zkrápět povrchy před zvýšenou prašností.  

1.15.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Pro potřeby stavby nebude nutné odstraňovat stávající vzrostlou zeleň, ani 
se jí stavba nijak nedotýká. V prostoru stavby se nachází pouze náletové dřeviny, 
které budou odstraněny. Terénní úpravy po dokončení stavby budou popsány 
v samostatném stavebním objektu SO-03, který není součástí této práce. 

1.15.6  Maximální zábory pro staveniště 

Pro potřeby stavby bude zástupcem stavebníka vyhrazen prostor uvnitř 
podnikového areálu, který je na vnější linii oplocen. U přístupových komunikací 
budou umístěny brány či dočasné zábrany s tabulkou „ zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. Plocha staveniště umožňuje bezpečný a pohodlný provoz všech jednotek. 
Umístění hlavních uskladňovacích prostor je zaznačeno v přílohách č. 2 a 3. 
Ostatní rozmístění bude navrženo dle aktuálních potřeb stavby hlavním 
stavbyvedoucím. 
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1.15.7  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpad vzniklí výstavbou bude tříděn do přistavených označených kontejnerů 
v prostoru zařízení staveniště k tomu určeném. Stavba nijak nebude zatěžovat 
životní prostředí. Veškeré práce se budou řídit v souladu se zákonem č 183/2006 
Sb. – stavební zákon, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami MŽP ČR 
v platném znění. Odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb. O průběžné 
odvážení a zneškodnění odpadu se bude starat specializovaná firma, která vystaví 
protokol o likvidaci či uskladnění odpadu. Za odpad a jeho třízení odpadu vzniklého 
výstavbou zodpovídá dodavatel stavebních prací. Úniky olejů či jiných látek ze 
stavebních strojů musí být okamžitě vyřešeny odtěžením kontaminované zeminy až 
do hloubky průsaku. O likvidaci a detailech bude proveden zápis do stavebního 
deníku, kde též bude zaznamenáno, jakým způsobem bude vyřešeno opatření proti 
dalšímu znečištění tohoto rázu.  

 
Případné nebezpečné odpady budou na stavbě skladovány 

v uzamykatelném skladu, bez běžného přístupu osob. Tyto odpady budou 
odpovídat požadavkům z vyhlášky č. 381/2001 Sb. a budou označeny 
identifikačním listem a symbolem nebezpečného odpadu. Sklad bude zabezpečen 
proti vniknutí nepovolaných osob, které by neobornou manipulací mohli ohrozit 
sebe i své okolí. Při skladování je třeba dodržet doporučené vzdálenosti uskladnění 
mezi jednotlivými nádobami. 

 
Podle vyhlášky MŽP ČR bude vedena evidence odpadů vzniklých při 

výstavbě. Veškeré formuláře spojené s odpady bude mít v evidenci osoba 
odpovědná za nakládání s odpady. 

 
Katalog odpadů a způsob likvidace: 
 

Číslo Kateg. Název Kategorie 
Způsob 
zajištění

130111 N Syntetické hydraulické 
oleje 

Odpadní hydraulické oleje POO 

130206 N Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

Odpadní motorové, převodové a 
mazací oleje 

POO 

130702 N Motorový benzín Odpady kapalných paliv POO 

130703 N Jiná paliva (včetně 
směsí) 

Odpady kapalných paliv POO 

150101 O Papírové a lepenkové 
obaly 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 
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150102 O Plastové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150103 O Dřevěné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150104 O Kovové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150106 O Směsné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

ONS 

150110 N Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

POO 

150111 N Kovové obaly obsahující 
nebezpečnou výplňovou 
hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných 
tlakových nádob 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

POO 

170101 O Beton Beton, cihly, tašky a keramika ONS 

170102 O Cihly Beton, cihly, tašky a keramika ONS 

170107 O Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

Beton, cihly, tašky a keramika R 

170201 O Dřevo Dřevo, sklo a plasty R 

170202 O Sklo Dřevo, sklo a plasty R 

170203 O Plasty Dřevo, sklo a plasty R 

170301 N Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

Asaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehtu 

POO 

170402 O Hliník Kovy (včetně jejich slitin) R 

170405 O Železo a ocel Kovy (včetně jejich slitin) R 

170407 O Směsné kovy Kovy (včetně jejich slitin) R 
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170409 N Kovový odpad 
znečištěný 
nebezpečnými látkami 

Kovy (včetně jejich slitin) POO 

170411 O Kabely neuvedené pod 
17 04 10 

Kovy (včetně jejich slitin) ONS 

170503 N Zemina a kamení 
obsahující nebezpečné 
látky 

Zemina (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení 
a vytěžená hlušina 

POO 

170504 N Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Zemina (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení 
a vytěžená hlušina 

POO 

170506 N Vytěžená hlušina 
neuvedená pod číslem 
17 05 05 

Zemina (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení 
a vytěžená hlušina 

POO 

170802 O Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

Stavební materiál na bázi sádry R 

170904 O Smíšené stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

Jiné stavební a demoliční odpady ONS 

200202 O Zemina a kameny Odpady ze zahrad a parků 
(včetně hřbitovního odpadu) 

ONS 

200301 O Směsný komunální 
odpad 

Ostatní komunální odpady ONS 

Tabulka 1.11-katalog odpadů a způsob likvidace 

N  - nebezpečný odpad 
O - ostatní + komunální odpad 
 
POO – předání oprávněné osobě 
ONS – odvoz na skládku 
R – recyklace 
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1.15.8 Bilance zemních prací 

V rámci stavby budou prováděny rozsáhlé zemní práce. Pro uložení zeminy 
bude využit sousední pozemek v majetku stavebníka, který je potřeba srovnat pro 
budoucí výstavbu. Pro potřeby stavby je v prostoru staveniště umístěna plocha pro 
skladování vhodné zeminy pro provedení zásypů. 

 
 

Zemní a přípravné práce 
název množství jednotky 
Sejmutí ornice 2179,00 m3 
Hloubení jam 488,82 m3 
Hloubení rýh 216,00 m3 
Hutněný štěrkopískový násyp 596,54 m3 

Tabulka 1.12-Bilance zemních prací 

1.15.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Před započetím výstavby dojde k sejmutí ornice a vrstvy podorničí v prostoru 
stavby a zařízení staveniště, v místech potřebných. Dále bude stejná vrstva sejmuta 
v prostoru deponie na pozemku stavebníka. 

1.15.10  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Při provádění stavby bude dbáno na dodržování stávajících platných 
předpisů o bezpečnosti práce. Všichni pracovníci i jiné osoby vyskytující se na 
staveništi budou vybaveni OOPP. Provádění stavby se bude řídit projektovou 
dokumentací zpracovanou dle platných norem, předpisů a nařízeních. 

 
Pro potřeby stavby bude zhotoven Plán BOZP a stanoven koordinátor BOZP. 

1.15.11 Úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb 

Výstavbou nejsou ovlivněny žádné stavby vyžadující bezbariérový přístup. 

1.15.12 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření je třeba zpracovat pro převoz nadměrných 
nákladů. Zajistí dodavatel, jehož se to týká. 

1.15.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat současně s provozem areálu stavebníka. Pro stavbu 
budou v součinnosti koordinátora BOZP a bezpečnostního technika firmy stanoveny 
podmínky provozu. 
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1.15.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna postupně v mezích lhůty vymezené pro realizaci. 
Současně s hlavním stavebním objektem budou probíhat práce na ostatních 
přidružených objektech. Tyto práce je třeba koordinovat 

1.16 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 SO01 – Hlavní budova 
 SO02 – Zpevněné plochy 
 SO03 – Terénní úpravy 
 IO01 – Přípojka VN 
 IO02 – Přípojka NN 
 IO03 – Splašková kanalizace 
 IO04 - Dešťová kanalizace 
 IO05 – Vodovodní přípojka – pitná 
 IO06 – Vodovodní přípojka – užitková 
 IO07 – Přípojka plynovodní STL 

1.17 Popis ostatních stavebních objektů 

1.17.1 SO02 – Zpevněné plochy 

Celková plocha nově budovaných zpevněných ploch: 5145,86 m2 
Mezi zpevněné plochy se počítá nově zbudovaná obslužná komunikace, 

která se napojuje na stávající vnitropodnikovou komunikační síť, provozní zálivy a 
obslužné plochy v okolí objektu. Všechny zpevněné plochy jsou řešeny jako živičné. 
Dvoupruhová obousměrná komunikace má šířku 6 m a bude vytvořena ve sklonech 
2,5 % dle PD. Ostatní Zpevněné plochy jsou vyspádovány k odvodňovacím 
obrubníkům.  

 
Navržená skladba vozovky dle TP 170 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11+   40 mm ČSN 73 6121  
- asfalt. Postřik spojovací emulzí PSE    0,5 kg/m2 ČSN 73 6121  
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   50 mm ČSN 73 6121  
- infiltrační postřik asfalt. Emulzí PIE    1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 36  
- kamenivo zpevněné cementem KSC I    100 mm ČSN 73 6124  
- štěrkodrť 0/63 ŠD       150 mm ČSN 73 6126  
 Celkem 340 mm  
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1.17.2 SO03 – Terénní úpravy 

Do souboru terénních úprav je započítána koncová úprava nezpevněných 
ploch v okolí objektu, ale i zemní práce spojené s údržbou a zpřístupněním 
deponie. Celkový objem prací byl stanoven na úpravu 10 146,21 m2. Pro úpravu 
deponie byla brána plocha deponie převrstvená vždy vrstvou zeminy o mocnosti 
600 mm, která je postupně navyšována. 

1.17.3 Přípojky inženýrských sítí 

Způsob připojení je blíže definován v kapitole 1.5 – Napojení na technickou 
infrastrukturu.   
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2.1 Úvod 

Koordinační situace stavby řeší problém s transportem materiálu a vrtným 
zařízením na staveniště. Dále v této kapitole jsou popsány problematické úseky 
s ohledem na průjezdnost okružních křižovatek, omezenou únosnost mostů a další 
negativní vlivy vyskytující se na trase. 

Koordinační situace stavby je součástí této diplomové práce jako Příloha č. 1 

2.2 Dopravní trasa pro odvoz zeminy 

Vykopaná zemina a ornice budou odváženy na pozemek sousedící se 
stavbou, který je ve vlastnictví investora a plánuje zde v budoucnu rozšiřovat 
výrobní areál. Pro výjezd z areálu bude využita brána V2. Pro dopravu na tento 
zemník je třeba upravit příjezdovou komunikaci sejmutím ornice a vytvořením rovné 
cesty se štěrkovým zásypem frakce 32/63. Tyto náklady jsou již započítány 
v souboru zemní práce. Pro dopravu zeminy budou sloužit nákladní automobily 
TATRA T158-8P5R33.343 s bočním sklápěním. O úpravu skládky se bude starat 
Pásový dozer CAT D6-T a válec na zeminu s jedním bubnem RC 70. 

 
Celková délka trasy 1,1 km 
A – Budovaný objekt 
B – Skládka zeminy 

pozn.: Je třeba upravit a zpevnit 190 m povrchu o šířce 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.1-Dopravní trasa pro odvoz zeminy [1]
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2.3 Dopravní trasa dodání čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude na stavbu dodávat společnost CEMEX Czech Republic – 
Betonárna Litomyšl se sídlem Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl. 

 
Celková délka trasy 3,9 km 
Doba dojezdu 5 – 15 minut dle dopravní špičky 
Otevírací doba Po – Pá 6:00-15:00 

2.4 Dopravní trasa dodání ocelové výztuže 

Hlavním dodavatelem stavebních materiálů bude společnost STAVEBNINY 
DEK a.s. s dodavatelským sídlem Olbrachtova 2053/31, 568 02 Svitavy. 

 
Celková délka trasy 19,8 km 
Doba dojezdu 21 – 40 minut dle dopravní špičky 
Otevírací doba Po – Pá 6:30-17:00 
 
 
 

Obrázek 2.2-Dopravní trasa dodání čerstvého betonu [1] 
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Dodavatelem armokošů pro železobetonové monolitické konstrukce bude 
firma KOVO Litomyšl se sídlem Osík 50, 569 69 Osík u Litomyšle 

 
Celková délka trasy 5,7 km 
Doba dojezdu 8-15 minut dle dopr. špičky 

 

Obrázek 2.3-Dopravní trasa dodání ocelové výztuže [1] 

Obrázek 2.4- Dopravní trasa dodání ocelové výztuže - armokoše [1] 
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2.5 Dopravní trasa pro dodání betonových prefabrikátů 

Betonové prefabrikované dílce budou dováženy společností Prefa Brno a.s., 
závod Kuřim, Blanenská 1190, 664 34 Kuřim 

 
Parametry vybraných prefabrikátů, které není možné přepravit běžnou 

nákladní dopravou: 
Vazník 24,00 m – 14 744 kg 
Sloup 15,40 m – 12 325 kg 
 
Celková délka trasy – 76 km 
Doba dojezdu  - 75 – 135 minut  

 
Pro dopravu těchto prvků bude použit teleskopický rovinný návěs Goldhofer 

SPZ-DL 3-39/80. Na mapě jsou zaznačeny logisticky náročné dopravní body jako 
mosty, podjezdy, okružní křižovatky a složité poloměry zatáček. Širší dopravní 
řešení trasy zajistí dodavatel materiálu. 

  

 

 

Obrázek 2.5-Dopravní trasa pro dodání betonových prefabrikátů [1] 
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Vybrané problémové body na trase: 
 

1. Výjezd ze závodu Kuřim společnosti Prefa Brno a.s. 
- Nutné dočasné zastavení dopravy 

2. Napojené na komunikaci E461 
- Nutné dočasné zastavení dopravy 

Obrázek 2.6-Problémové body na trase - 1 [1]

Obrázek 2.7-Problémové body na trase - 2 [1]
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3. Okružní křižovatka Černá Hora 

- Ověřit poloměr a dočasně zastavit dopravu 

 
 
 

4. Podjezd pod železnicí u obce Svitávka 
- Ověřit poloměry a dočasně zastavit dopravu. Výška podjezdu 4,30 m. 

Obrázek 2.8-Problémové body na trase - 3 [1]

Obrázek 2.9-Problémové body na trase - 4 [1]
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5. Most 43 – 032 u obce Sasina 

- Ověřit nosnost mostu. 

6. Most 43 – 033, 43 – 034a, 43 - 035  a okružní křižovatka ve městě Letovice 
- Ověřit nosnost mostů, poloměr okružní křižovatky a dočasně zastavit 

dopravu. 

Obrázek 2.10-Problémové body na trase - 5 [1]

Obrázek 2.11-Problémové body na trase - 6 [1]
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7. Podjezd pod železnicí u obce Hradec nad Svitavou 
- Ověřit poloměry a dočasně zastavit dopravu. Výška podjezdu 3,30 m. 
- Zde pozor na celkovou výšku nákladu 3,15 m. 

8. Okružní křižovatky Svitavy 
- Ověřit poloměr a dočasně zastavit dopravu. Obě okružních křižovatky 

bude vhodné projet v protisměru z důvodu lepších prostorových poměrů. 

 

Obrázek 2.12-Problémové body na trase - 7 [1]

Obrázek 2.13-Problémové body na trase - 8 [1]
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9. Most 366 – 001 u obce Mikuleč  

- Ověřit nosnost mostu 

 
10. Okružní křižovatka Litomyšl 

- Ověřit poloměr okružní křižovatky a dočasně zastavit dopravu  
 

Obrázek 2.14-Problémové body na trase - 9 [1]

Obrázek 2.15-Problémové body na trase - 10 [1]



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  2. Koordinační situace stavby a širší vztahy dopravních tras  

 ________________________________________________________________  

66 
 

 
11. Příjezd k areálu výstavby 

 
- Dočasně zastavit dopravu. 

2.6 Dopravní trasa pro dovoz kameniva 

Doprava kameniva bude zajištěna přes nedaleký lom Budislav patřící 
společnosti GRANITA s.r.o., 569 65 Budislav 

 
Celková délka trasy 16,4 km 
Doba dojezdu 25 – 40 minut dle dopravní špičky 

Provozní doba 
Duben - listopad: 
pondělí - čtvrtek   5:30 - 21:00 
pátek                  5:30 - 14:00 
Prosinec - březen: 
pondělí - pátek     5:30 - 14:00 

 
 
 
 
 

Obrázek 2.16-Problémové body na trase - 11 [1]
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2.7 Dopravní trasa pro dodání bednění 

Bednění na stavbu bude dodávat společnost Česká Doka bednící technika 
spol. s.r.o. se sídlem Kšírova 265, 619 00 Brno, Horní Heršpice 

 
Celková délka trasy 98 km 
Doba dojezdu 90 – 150 minut dle dopravní špičky 

Obrázek 2.17-Dopravní trasa pro dovoz kameniva [1]

Obrázek 2.18-Dopravní trasa pro dodání bednění [1]



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  2. Koordinační situace stavby a širší vztahy dopravních tras  

 ________________________________________________________________  

68 
 

2.8 Dopravní trasa pro dodání panelů Kingspan 

Opláštění budovaného objektu bude na stavbu dodáno společností Kingspan 
a.s. se sídlem Vážní 465, 500 03 Hradec Králové. 

 
Celková délka trasy 56 km 
Doba dojezdu 53 – 140 minut dle dopravní špičky 

2.9 Dopravní dostupnost z globálním pojetí 

Doprava těžkých strojů na stavbu bude v úplné režii pronajímatelů těchto 
strojů, jelikož nelze takto dopředu určit odkud, ani jakou trasou budou tyto stroje 
dopravovány na stavbu. 

 
Výhradním dodavatelem materiálu, až na výjimky zmíněné výše v textuje, je 

společnost DEK a.s. s dodavatelským sídlem Olbrachtova 2053/31, 568 02 Svitavy, 
zmíněná v kapitole 2.4 Dopravní trasa dodání ocelové výztuže. 

 
Příjezd na staveniště je zajištěn hlavní vstupní branou V1, kde dojde 

k zaregistrování vozidla pro dočasný vjezd a k zápisu osobních údajů řidiče. 
Vedoucí pracovníci řidičů nákladních vozidel budou nejdéle 5 dní před příjezdem 
svého zaměstnance seznámeni s plánem BOZP a s riziky, která jejich 
zaměstnancům na stavbě hrozí. Vedoucí pracovníci jsou povinni seznámit své 
zaměstnance danými dokumenty. 

 
Vozidla osob vykonávající činnost na staveništi musí být odstavena na 

místech k tomu určených dle výkresu zařízení staveniště. Po zaplnění kapacity 
parkovacích míst budou automobily odstaveny na hlavním areálovém parkovišti 
před vstupní branou V1. 

Obrázek 2.19-Dopravní trasa pro dodání panelů Kingspan [1] 
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3.1 Úvod 

Část zabývající se zařízením staveniště obsahuje technickou zprávu, výkresy 
zařízení staveniště ve fázi budování základů (příloha č. 1) a ve fázi hrubé stavby 
(příloha č. 2). Dále tato část obsahuje časový plán budování a likvidace zařízení 
staveniště (příloha č. 8) a ekonomické zhodnocení nákladů na zařízení staveniště. 
Návrh zařízení staveniště dále vychází z přílohy č. 7 Časový plán nasazení 
pracovníků. 

3.2 Technická zpráva ZS 

3.2.1 Informace o staveništi 

Název stavby: Výstavba výrobní a skladovací haly firmy  
Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 

 
Místo stavby:  Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl 
 
Okres:   Svitavy 
 
Kraj:   Pardubický 
 
Katastrální území: k. ú. Nedošín (okres Svitavy); 685747  

 
Staveniště se bude nacházet v Litomyšli uvnitř podnikového areálu 

společnosti Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. na pozemcích investora (p. č. st. 466, 
376/68, 376/59, 376/72, 376/150). Skládka zeminy bude po dohodě s majitelem 
provedena na sousedním pozemku p.č. 376/7, čímž dojde k narovnání mírně 
svažitého terénu, který v budoucnu bude poskytovat nový prostor pro rozšíření 
výrobního areálu. 

Prostor staveniště nacházející se na pozemku investora je uvnitř oploceného 
areálu pod trvalým kamerovým dohledem bezpečnostní služby. Jeho lokace uvnitř 
podniku nevyžaduje trvalé zamezení vstupu nepovolaných osob. Před koncem 
pracovní směny bude prostor staveniště zabezpečen červenobílou páskou a 
značkou zamezující přístup nepovolaným osobám. Vnitropodnikový bezpečnostní 
technik ve spolupráci s koordinátorem BOZP zajistí proškolení zaměstnanců 
společnosti Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. a všech osob účastnících se výstavby 
s riziky provozu podniky a s riziky spojenými s výstavbou. Pro zvýšení bezpečnosti 
se doporučuje oplocení výkopů. 

Jako hlavní vjezd na staveniště bude využívána vrátnice V1. Pro odvoz 
výkopku na skládku zeminy bude využívána vrátnice V2.  

Objekt je napojen na vnitropodnikovou dopravní infrastrukturu, která ústí na 
místní komunikaci 316d. Tato místní komunikace je dále napojena na komunikaci 
I/35. 
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3.2.2 Dimenze sociálního zařízení 

Maximální počet pracovníků v jedné chvíli přítomných na staveništi je 48. 
 

Dimenze toalet: 
 

Pro 48 pracovníků je třeba zřídit 2 záchodové mísy a stejný počet pisoárů 
 

Dimenze umývárny: 
 
  Počet 48 pracovníků vyžaduje zřízení 4 sprchových koutů a min. 5 umyvadel. 
Z důvodu malého počtu týdnů obsahujících více jak 30 pracovníků a za předpokladu, že 
bude využito v co možná nejvyšší míře místních zdrojů, bude na stavbu dovezen sanitární 
kontejner zařízený pěti kusy umyvadel a pouze dvěma sprchovými kouty. Potřebný počet 
záchodových mís a pisoárů je kapacitně dostačující 
 

Pro potřeby zařízení staveniště je navržen CTX - standartní sanitární 
kontejner 20´, který ve své základní verzi obsahuje dvojici záchodových mís a 
pisoárů. Dále je vybaven dvěma sprchovými kouty, zásobníkem na teplou vodu o 
okamžitém objemu 300 l a pěti umyvadly, z čehož jedno je umístěnu u vstupu do 
samotné buňky. 

 
Dimenze šatny: 
 

Na jednoho pracovníka je uvažován prostor 1,25 m2. Při cílovém počtu 48 
osob vzniká potřeba 60 m2 podlahové plochy. Pro stravování se uvažuje využití 
místní vnitropodnikové jídelny. Pro potřeby zajištění základního pohodlí pracovníků 
bude přistaveno pět CTX – standartních kancelářských kontejnerů 20´, které budou 
vybaveny stoly s židlemi, uzamykatelnými skříňkami a základním elektrickým 
vybavením kuchyně (lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice). Celková 
plocha těchto kontejnerů činí 65,67 m2, což zajišťuje dostatečné pohodlí všech 
pracovníků. Po dokončení základových konstrukcí ve 46 týdnu roku 2016 budou 
odvezeny 2 tyto kontejnery z důvodu nevyužitelné kapacity. 

 
Dimenze kancelářských prostor: 
 

 Administrativu stavby budou zastávat vedoucí stavby a 2 asistenti 
stavbyvedoucího. Pro jejich potřeby jsou vyhrazeny dva CTX – standartní 
kontejnery 20´, s podlahovou plochou 26,25 m2. Tyto kontejnery budou vybaveny 
kancelářským vybavením, uzamykatelnými skříněmi a základním elektrickým 
vybavením kuchyně. 
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3.2.3 Napojení staveniště na sítě potřebné k výstavbě objektu 

Zařízení staveniště bude napojeno na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad 
a na rozvod NN. Připojení na rozvod NN bude realizováno pomocí trafostanice u 
objektu SO-16. Kabely budou vedeny v minulosti zhotoveným kolektorem a 
vyvedeny po obou stranách objektu v místech podléhajícím pouze terénním 
úpravám. Oba tyto vývody budou opatřeny staveništním rozvaděčem s proudovým 
chráničem. Napojení rozvodu NN je realizováno na vnitropodnikovou síť v majetku 
investora. Připojení staveniště na splaškovou kanalizaci a na vodovod bude 
realizováno v šachtách na pozemku investora. Tyto sítě, do kterých se staveniště 
napojuje, jsou ve vlastnictví VODOVODY spol. s.r.o.. Pro čištění vozidel bude 
zřízena dočasná záchytná jímka, ke které bude vyvedena vodovodní přípojka ve 
formě hydrantu pro zajištění požární bezpečnosti při výstavbě.  

 
Celkový příkon staveniště: 

P1 
Příkon 
(kW) 

ks kW 

Obytná buňka 2 7 14
Sanitární buňka 10 1 10
Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 4,5 2 9
Leister Varimat V2 4,6 1 4,6
Kalové čerpadlo HCP 80 2,2 2 4,4
Ponorný vibrátor PERLES CMP 2 2 4
Míchadlo Festool MX  1,5 2 3

celkem (kW) 49
Tabulka 3.1-Příkon zařízení staveniště 

 

P2 
Příkon 
(kW) 

ks kW 

Obytná buňka 0,058 7 0,406
Sanitární buňka 0,116 1 0,116
Celkem (kW) 0,522

P3  
Skladovací buňky 0,036 3 0,108
Halogenové světlo 0,4 2 0,8

Celkem (kW) 0,908
Tabulka 3.2-Příkon osvětlení staveniště 

  
S = 1,1 · ((0,5 · P1 + 0,8 · P2 + P3)2 + (0,7 · P1)2)-2 =  
S = 1,1 · ((0,5 · 49 + 0,8 · 0,522 + 0,908)2 + (0,7 · 49)2)-2 =  
S = 47,22 kW 
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1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
 
Dimenze přípojky vody: 
 

Činnost MJ 
Počet 

MJ 
Spotřeba/MJ

Celkové 
mn. 
vody 

Možství vody 
za den 

Ošetření betonových 
konstrukcí m3 488,62 120 58634,4 4886,2
Zdění z tvárnic + malta m3 195,59 400 78236 5215,73
Omítky m2 1862 150 279300 18620

 

Tabulka 3.3-Předpokládaná nejvyšší potřeba vody 

 
Nejvyšší denní potřeba vody bude v období provádění omítek. 
Qnp = Sv · kn/t · 3600 
kn = koeficient nerovnoměrnosti 
Qnp = (18620 · 1,5)/(8 · 3600) = 0,97 l/s 
 
 

Činnost MJ 
Počet 

MJ 
Spotřeba/MJ

Možství vody 
za den 

Pracovník na staveništi ks 48 30 1440 
Sprchy ks 48 45 2160 
Celkem 3600 

 

Tabulka 3.4-Potřeba vody pro hygienické účely 

 
Qnh = Pp · Ns · kn/t · 3600 
kn = koeficient nerovnoměrnosti 
Qnh = (48 ·(30+45) · 2,7)/(8 · 3600) = 0,338 l/s 
 
Případná potřeba požární vody je zajištěna z hydrantu vyznačeného na výkresu zařízení 
staveniště. 
Qcelk = Qnp + Qnh 
Qcelk = 0,97 + 0,338 = 1,31 l/s 
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3.2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště se nachází uvnitř podnikového areálu společnosti Saint-Gobain 
ADFORS CZ s.r.o., který je celý oplocen a střežen kamerovým systémem s trvalým 
dohledem bezpečnostní služby. Z tohoto hlediska nemůže dojít k pohybu 
nepovolaných osob po skončení pracovní doby. Na konci pracovní doby bude 
přístup na staveniště zajištěn červenobílou páskou a tabulkou „ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝCH OSOB“. Tato tabulka se bude nacházet i na části oplocení.  

 
Provoz na staveništi se řídí těmito předpisy: 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb.  
Požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci na staveništích 
 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb.  
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
 

 Zákon 309/2006 Sb.  
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb.  

O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 

Dále se bude provoz na staveništi řídit vnitropodnikovými předpisy, které 
vzniknou ve spolupráci koordinátora BOZP a podnikového bezpečnostního 
technika. S těmito předpisy musí být seznámeni všechny osoby, které přijdou do 
kontaktu s provozem stavby. 

 

3.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Během provádění stavby bude brán zřetel na práva třetích osob. Provoz 
stavby nesmí nijak ohrožovat ani omezovat vlastníky sousedních parcel a objektů. 
Před vjezdem na veřejné komunikace budou vozidla očištěna a případné znečištění 
bude neprodleně odstraněno. Pohyb po veřejných komunikacích se řídí pravidly 
silničního provozu. 

 

3.2.6 Řešení zařízení staveniště 

Rozmístění jednotlivých prvků zařízení staveniště je znázorněno ve 
výkresech zařízení staveniště. Na staveništi se budou nacházet mobilní kontejnery 
pro pobyt technických pracovníků a dělníků, sanitární kontejner a 3 menší 
kontejnery pro skladování drobného materiálu a materiálu podléhajícímu 
povětrnostním vlivům. Materiál, který není třeba chránit před povětrnostními vlivy, 
bude uskladněn na skládce materiálů, která bude odvodněna a zpevněna 
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podsypem z betonového r-materiálu. Staveništní komunikace bude zpevněna 
štěrkem frakce 16/32, který bude následně použit při budování zpevněných ploch 
v pozdější fázi výstavby. Odpady budou skladovány a tříděny na staveništní skládce 
odpadů, odkud budou dle potřeby odvezeny k likvidaci. Nedílnou součástí zařízení 
staveniště jsou dočasné přípojky na vodovod, stokovou síť a rozvod NN. Ve fázi 
realizace hrubé stavby bude na staveništi umístěno silo na suché maltové směsi. 

3.2.7 Objekty zařízení staveniště 

Mobilní kontejnery: 
 

Všechny pobytové kontejnery, přivezené na stavbu za účelem provádění 
stavby budou připojeny na rozvod elektrické energie ze staveništního rozvaděče. 
Dále bude sanitární kontejner napojen na splaškovou kanalizaci a na rozvod pitné 
vody. V každém kontejneru bude práškový hasicí přístroj o obsahu 6 kg hasící látky 
s hasící schopností 21 A. Před zahájením provozu jednotlivých kontejnerů musí 
proběhnout příslušné revize. Umístění kontejnerů je znázorněno na výkresech 
zařízení staveniště a je po celou dobu výstavby neměnné. 

 
 Kancelářský kontejner CTX – BU20´ 

 
Využití: Kancelář technických pracovníků: 2 ks 
Šatny: 3 ks 
Rozměr: 6055 x 2435 mm, světlá výška 2591 mm 
Stěny a strop: panel PU jádrem tl. 100 mm, SDK s plechem tl, 10 mm 
Podlaha: panel s PU jádrem tl. 100 mm, dřevotřísková deska tl. 22 mm, PVC tl. 1,5 mm 
Okna: 3ks 945 x 1200 mm, plast, ESG sklo 
Vstupní dveře: 1ks 875 x 2125mm, oboustranně lakované 
Elektroinstalace: osvětlení zářivky 2x58W 
vnitřní zásuvky 230V ,1ks elektrický konvektor 2kW, 
rozvaděč s jističi ,2ks venkovní zásuvky 380V 
Sanitární vybavení: není 
Stohovatelnost: 3x stohovatelný 
 

 
Obrázek 3.1-Kancelářský kontejner CTX – BU20´ [2] 
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 SKLADOVACÍ KONTEJNER CTX – LC10´ 
Využití: Sklad nářadí a drobného materiálu 
Rozměr: 2991 x 2435 mm, světlá výška 2591 mm 
Stěny a strop: profilovaný plech tl. 1,2 mm 
Podlaha: dýhované desky z vrstveného dřeva 
Dveře: dvoukřídlé z prof. plechu tl. 1,2 mm 
Elektroinstalace: 1ks osvětlení 36 kW, 2x58W vnitřní zásuvky 230V 

 
Obrázek 3.2-SKLADOVACÍ KONTEJNER CTX – LC10´ [2] 

 
 SANITÁRNÍ KONTEJNER CTX - SU20´ 

Využití: WC + sprcha 
Rozměr: 6055 x 2435 mm, světlá výška 2591 mm 
Stěny a strop: panel PU jádrem tl. 100 mm, SDK s plechem tl, 10 mm 
Podlaha: panel s PU jádrem tl. 100 mm, dřevotřísková deska tl. 22 mm, PVC tl. 1,5 mm 
Okna: 3ks 625 x 714 mm, plast, ornamentní sklo 
Vstupní dveře: 1ks 875 x 2125mm, oboustranně lakované 
Elektroinstalace: 2x380V, 4x220V, 2xosvětlení 
Sanitární vybavení: 2x WC, 2X pisoáry, 5x umyvadlo a 2x sprchový kout. 
Stohovatelnost: 3x stohovatelný 
 

 
Obrázek 3.3-SANITÁRNÍ KONTEJNER CTX - SU20´ [3] 

Staveništní rozvaděč: 
 

Staveništní rozvaděč bude umístěn na severní i jižní straně objektu na 
místech podléhajícím pouze terénním úpravám. Od rozvaděčů povedou v zemi 
zakopané a přebetonované husí krky, v nichž budou nataženy a vyvedeny kabely 
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k hraně budovy tak, aby nedocházelo k přejíždění kabelů. Po dokončení stavby 
budou koncovky kabelů rozmontovány a ty pak následně vytaženy ven. Ponechané 
husí krky se zaplaví cementovou kaší, aby nedošlo v budoucnu k propadu vozovky 
vlivem degradace materiálu vysokým zatížením. 

 
 Staveništní rozvaděč RS 3.0.0.4 IP44 

 
3x 5k/32A/400V 
4x16A/230V  
Součástí je chránič a hlavní vypínač 

 
 

 Velká odpadní nádoba na komunální odpad 
Rozměry: 1465x1370x1070 mm  
Objem: 1100 l 
Hmotnost 71 kg 
Nosnost 420 kg 

 
 
 
 
 
 

 Velké odpadní kontejnery pro odpady vyvolané stavbou 
Rozměry: 3400x2000x1120 mm  
Objem: 5,93 m3 
Výška háku 1000 mm 
Bočnice pevné 
Zadní dvoukř. otvíratelná vrata 
Barevně odlišené druhem odpadu 

 
 
 

 Mobilní oplocení 
Na této stavbě postačují pouze mobilní zábrany, jelikož se nepředpokládá 

pohyb nepovolaných osob po staveništi. Celková dodaná délka 300 m by měla 
dostatečně pokrýt potřeby stavby. 

Rozměry: 2500x1095 mm  
13 svislých trubek 
Povrchová úprava - pozink 
Počet: 120 

 
 

Obrázek 3.4-Staveništní 
rozvaděč RS 3.0.0.4 IP44 [4]

Obrázek 3.5-Velká odpadní 
nádoba na komunální odpad [5]

Obrázek 3.6-Velké odpadní kontejnery 
pro odpady vyvolané stavbou [6] 

Obrázek 3.7-Mobilní oplocení [7]
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 Mobilní toaleta TOITOI FRESH s mytím rukou 
Na této stavbě bude mobilní toaleta přítomná pouze po dobu nezbytně 

nutnou před zřízením zařízení staveniště a následně po jeho demontáži. 
Rozměry: 1200x1200 mm  
Výška: 2300 mm 
Hmotnost: 82 kg 
Počet: 120 

 
 
 
 

3.2.8 Stanovené podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Stavební práce se budou řídit nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Společně s tímto zákonem budou vypracovány stanovy vnitropodnikové koordinace 
ve spolupráci koordinátora BOZP a podnikového bezpečnostního technika. Dále 
budou dodržovány následující zásady. 

 
-zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
-zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
-nařízení vlády č. 362/2005Sb pro provádění práce ve výškách 
-zákon č.309/2006 Sb. 
 

Zařízení staveniště bude zajištěno dle platných předpisů a norem. Dodavatel 
stavby  

stanoví podmínky užívání, způsob přesunu materiálu, provoz stavební mechanizace, 
pohyb osob a provozní řád pro všechny objekty zařízení staveniště. Tato dokumentace 
bude platná po celou dobu výstavby a musí být kdykoli přístupná kontrolním orgánům 
státní správy. Dodavatel zajistí v koordinaci s investorem proškolení pracovníků na téma 
BOZ, PO a budou seznámeni s místy vypínačů energií. Obdobné školení proběhne se 
zaměstnanci investora, kterých se stavební provoz bude přímo dotýkat. 

3.2.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 

Během výstavby budou užívány pouze stroje a zařízení, neohrožující okolní 
prostředí znečištěním ve formě úniku ropných látek do půdy či podzemních vod. 
Také musí splňovat hlukové emisní limity z důvodu nedalekého rybničního 
ekosystému, který by mohl být hlukem z výstavby negativně ovlivněn.   

Odpady budou likvidovat pouze v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci 
odpadů. Příslušné doklady o předání odpadů do těchto provozoven budou předány 
investorovi při předání stavby a musí být uschovány pro případnou kontrolu. 
Likvidace musí být součástí smlouvy o dílo před zahájením výstavby. V průběhu 
výstavby bude odpad tříděn na betonový odpad, asfaltové prvky, ocelové prvky, 
ostatní staveništní odpad a komunální odpad. Nebezpečný, ani jinak ohrožující, 
odpad během výstavby nevzniká. K uskladnění odpadu slouží na staveništi 
přítomné nádoby na odpad, nacházející se v sektoru staveništní skládky. Tyto 

Obrázek 3.8-Mobilní toaleta TOITOI 
FRESH s mytím rukou [8] 
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nádoby budou průběžně vyváženy za průběžné evidence dle platných předpisů o 
nakládání s odpady.  

Výstavbou stavby nesmí dojít ke znečištění ovzduší, např. nedostatečným 
zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí, pálením spalitelného odpadu nebo 
zvýšenou prašností. 

3.3 Ekonomické zhodnocení nákladu na zařízení staveniště 

Finanční vyhodnocení zařízení staveniště v sobě nezahrnuje ceny na 
staveništní přesun například při skládání jednotlivých položek. Doprava na stavbu je 
součástí ceny a takto k ní musí být přistupováno. Časový plán budování a likvidace 
zařízení staveniště je součástí této práce, jako příloha č. 8.  

 

Položka  množství 
cena/měsíc 
pronájmu 

doba 
trvání  cena  pozn. 

oplocení  120  460kč/díl 6 331 200 Kč 

buňka obytná 
1. etapa 7, 
2. etapa 5  4500

1. etapa 7, 
2. etapa 9  427 900 Kč 

buňka sanitární  1  8400 16 134 400 Kč 

velké odpadní 
kontejnery  3  3200 16 153 600 Kč 

skladovací kontejner  3  3600 16 172 800 Kč 

silo na sms  1  5500 1 5 500 Kč 

mobilní WC  1  3700 2,5 9 250 Kč 

rozvaděč  2  52000 104 000 Kč  zakoupeny 

betonové panely  20  5700 114 000 Kč  zakoupeny 

staveništní rozvody      90 000 Kč  odhad  

hasící přístroje  8   8800 Kč  1100 za kus 

ostatní náklady 
zařízení staveniště 

    657446,7 Kč 

25% z celkových nákladů na 
ZS(např. spotřeba energií, 
úprava deponie, ...) 

    celkem  2 201 497Kč 

 
       

Tabulka 3.5-Ekonomické zhodnocení nákladu na zařízení staveniště 

Vyhodnocení: 

Uvedené ceny jsou bez DPH.  

Celková cena stanovená výpočtem dosahuje 83% hodnoty nákladů na 
zařízení staveniště stanovené propočtem dle THU, která činí 2 629 786,89 Kč a 
byla stanovena jako hodnota 2,5% z celkové ceny stavební zakázky. Vzniklá 
rezerva pokryje nutné náklady nezapočítané ve výše uvedeném propočtu.
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4.1 Úvod 

Tato kapitola řeší hlavní stavební stroje a mechanismy nasazené v průběhu 
realizace projektu. Podrobná specifikace stojů se nachází v další části této kapitoly, 
diagram časového nasazení jednotlivých strojů a mechanizmů se nachází v příloze 
č.6 – Časový plán nasazení strojů, této diplomové práce. Bezpečnostní opatření a 
zásady pro práci se stroji, jejich odstavení a přepravu jsou uvedena v kapitole č. 8 – 
Plán BOZP této diplomové práce. 

4.2 Specifikace strojů 

4.2.1 Stroje pro zemní práce 

Vrtná souprava Liebherr LB 20 
 
Vrtná souprava bude sloužit k provádění vrtaných pilot technologií CFA 
• výkon motoru: 270kW 
• výška 21,23 m 
• šířka 4,20 m 
• délka 8,19 m 
• přepravní délka 14,635 m 
• provozní hmotnost 69 t 
• max. síla vtláčení 300 kN 
• max. vrtný průměr 900 mm 
• max. hloubka dosahu při zvolené technologii 13,6 m 
doprava na staveniště: tahač + podvalník (délka 15 m, nosnost 70 t) 
 
Pásový dozer CAT D6T  
 
Pásový dozer bude sloužit pro skrývku ornice a podorničí a jejich dopravu na deponii.   
• výkon motoru: 190kW 
• objem radlice: 3,7-5,6 m3 
• provozní hmotnost: 20-22 t 
• max. rychlost: 12,7 km/h 
doprava na staveniště: tahač + podvalník (délka 9 m, nosnost 30 t) 

Obrázek 4.1-Vrtná souprava 
Liebherr LB 2 [9] 

Obrázek 4.2-Pásový dozer D6T [10]
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Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F 
 
Stroj bude provádět zemní práce – výkop zeminy na úroveň -1,1 m a dále výkop rýh pro 
základové pasy a jam pro základové patky. 
• výkon motoru: 74,5kW 
• objem lopaty nakladače: 1,3 m3 
• objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29 m3 
• provozní hmotnost: 8,8 t 
• max. hloubkový dosah: 6,5 m 
• max. dosah 7,3 m 
doprava na staveniště: po vlastní ose 

  
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
 
Nákladní automobil bude použit na přepravu zeminy vykopané při zemních pracích, dále 
nadopravu všech sypkých materiálů a kameniva na staveniště. 
• výkon motoru: 300 kW 
• objem korby: 10 m3 
• korba: třístranně sklopná 
• max. hmotnost: 30 t 
• užitečné zatížení: 19750 kg 
doprava na staveniště: po vlastní ose 
 

Obrázek 4.3-Nakladač Caterpillar 444F [11]

Obrázek 4.4-Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 [12]
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Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 
 
Stroj bude provádět hutnění podkladních vrstev pod deskou 1NP a dále při hutnění zemní 
pláně. 
• výkon motoru: 54,6kW 
• max. provozní hmotnost: 7,58 t 
• rozměry: 4,41 x 1,84 x 2,92 m 
• frekvence vibrace 30/42 Hz 
• odstředivá síla 125/95 kN 
• celkové liniové zatížení 23,7 N/mm  
doprava na staveniště: tahač + podvalník (délka 9 m, nosnost 30 t) 

4.2.2 Stroje pro betonářské práce 

Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C 
 
Domíchávač bude použit na dopravu veškeré čerstvé betonové směsi a anhydritu 
z betonárny CEMEX Litomyšl vzdálené cca 4 km od staveniště.  
• objem domíchávače: 10 m3 
• max. hmotnost 32t 
• délka 9,2 m 
• výška 3,84 m 
doprava na staveniště: po 
vlastní ose 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4.5-Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 [13]

Obrázek 4.6-Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C [14]
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Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX 
 
Čerpadlo čerstvé betonové směsi bude sloužit pro staveništní dopravu směsi na místo 
uložení.  
• vertikální dosah 36,1 m 
• horizontální dosah 32,0 m 
• potrubí DN 125 
• dopravované množství 163 m3/h 
• hmotnost 27 500 kg 
doprava na staveniště: po vlastní 
ose 
 
 
 

Dosah čerpadla v jednotlivých etapách je znázorněn v přílohách této diplomové příloha č.2 
a č.3 

Obrázek 4.7-Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX [15] 

Obrázek 4.8-Dosah Autočerpadla betonové směsi S 36 SX[15]
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Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor bude sloužit pro hutnění čerstvé betonové směsi. 
• hmotnost 6 kg 
• délka vibrátoru 320 mm 
• vibrace 1600/min  
• příkon 2000 W 
• výkonnost ±20 m3/h 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 230 V 
 
 
Vibrační lať ENAR QXH 
 
Vibrační lať bude použita k hutnění vrstev čerstvé betonové směsi do tloušťky vrstvy 200 
mm. 
• hmotnost 13,5 kg 
• délka latě 3000 mm 
• odstředivá síla 150 kN  
• palivo bezolovnatý benzín 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 

 
 
  

Obrázek 4.9-Ponorný vibrátor PERLES CMP[16]

Obrázek 4.10-Vibrační lať ENAR QXH[17]
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Rotační hladička Barikell OL 120 
 
Dvourotorová rotační hladička bude použita pro povrchovou úpravu drátkobetonu v hale 
• hmotnost 389 kg 
• průměr 2 x 1200 mm 
• motor spalovací, 26,1 kW  
• palivo bezolovnatý benzín 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 

 
Rotační hladička Barikell C4-60/H 
 
Rotační hladička bude použita pro povrchovou úpravu drátkobetonu 
• hmotnost 47 kg  
• průměr 600 mm 
• motor spalovací, 2,9 kW 
• palivo bezolovnatý benzín 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
 
 
  

Obrázek 4.11-Rotační hladička Barikell OL 120[18] 

Obrázek 4.12-Rotační hladička 
Barikell C4-60/H[18] 
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4.2.3 Jeřáby 

Autojeřáb J1 – Liebherr LTM 1090/1 
 
Autojeřáb bude na staveništi použit při montáži sloupů ŽB skeletu a při 
montáži vazníků a průvlaků. 
• maximální nosnost 90 tun při vyložení 3 m 
• rozměry š/v/d 2,75/3,96/12,74 m 
• teleskopické rameno 11,1 – 50 m 
• pohon kol/řízení 8 x 6/8 
• poloměr otáčení 4,72 m 
• provozní hmotnost jeřábu 21 t 
doprava na staveniště: tahač + podvalník 
 

Obrázek 4.13-Liebherr LTM 1090/1 

Obrázek 4.14-Liebherr LTM 1090/1 - půdorysný rozměr
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Obrázek 4.15-Liebherr LTM 1090/1 – křivka nosnosti pro největší přenášené břemeno Vazník 14,74 t 
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Autojeřáb J2 - AD 30 MAN 
  
Autojeřáb MAN bude využit na montáž veškerých drobnějších prvků vyžadujících montáž 
jeřábem (PUR panely, zámečnické prvky atd.) 
 
• maximální nosnost 30 tun při vyložení 3 m 
• rozměry š/v/d 2,5/3,98/10,7 m 
• šířka s vysunutými opěrami 5,16 m 
• teleskopické rameno 9,5 - 26 m 
• typ podvozku 6 x4/rozvor 4500 mm 
• provozní hmotnost jeřábu 29,4 t 
doprava na staveniště: po vlastní ose 

Tento jeřáb byl navržen pro veškeré výškové práce. Jeho kapacita splňuje 
potřeby stavby. V Přílohách č. 2 a č. 3, které se zabývají zařízením staveniště, jsou 
vyobrazeny základní polohy tohoto jeřábu. Tyto polohy jsou pouze orientační, 
jelikož složitost stavby bude vyžadovat více přesunů, než je naznačeno. Z toho 
důvodu také nejsou zaznačeny maximální dosahy při zvedání největších břemen. 
Obsluha jeřábu musí být dostatečně způsobilá, aby určila míru nebezpečí 
přenášeného tělesa. 

 

Obrázek 4.16-AD 30 MAN[20] 
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Obrázek 4.17-AD 30 MAN - křivka nosnosti[20]
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4.2.4 Stroje pro staveništní dopravu 

Nakladač CAT 906 H 
  
Nakladač bude použit pro manipulaci s materiálem.  
• výkon 51 kW 
• hmotnost 2150 kg 
• objem lopaty 0,9 m3 
doprava na staveniště: po vlastní ose 

 
 
Pracovní plošina GENIE GS-5390RT 
 
Nůžková terénní pracovní plošina bude sloužit jako pracovní plocha pro montáž skeletu, 
montáž opláštění a dalších výškových prací vně objektu. Stejně tomu je i u následující 
kloubové plošiny. 
A – 18,15 m  
B – 16,15 m 
C – 5,34 m 
D – 6,57 m 
E – 1,52 m 
F – 1,22 m 
G – 1,83 m 
H – 3,15 m 
I – 4,88 m 
J – 2,29 m 
K – 2,84 m 
L – 0,36 m 
doprava na staveniště: tahač + podvalník   

Obrázek 4.18-Nakladač CAT 906 H[21]

Obrázek 4.19-GENIE GS-5390RT[22]
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Pracovní plošina GENIE Z – 62/40 
 
• maximální pracovní výška 20,87 m 
• maximální vodorovný dosah 18,87 m 
• délka koše 0,91 m 
• šířka koše 2,44 m 
• transportní výška 2,9 m 
• transportní délka 7,58 m 
• šířka 2,49 m 
• nosnost 227 kg 
• hmotnost 10,05 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
doprava na staveniště: tahač + podvalník 
 
 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
 
Nákladní automobil bude sloužit na stavbě k přepravě materiálu a k jeho dovozu od 
prodejce. 
• max. nosnost 12 t 
• max. výška 16 m 
• max. boční dosah 12,5 m 
• užitná nosnost vozidla 9 t 
• nosič hákových kontejnerů 
• konfigurace náprav 6x4 
• Podjezdová výška 3,8 m  
doprava na staveniště: po vlastní 
ose 
 
 
 
  

Obrázek 4.21-GENIE Z – 62/40[23] Obrázek 4.20-GENIE Z – 62/40 - oblast 
dosahu[23] 

Obrázek 4.22-IVECO CURSOR MP 380 E 38 H[24] 

M
a

xi
m

á
ln

í 
vý

šk
ov

ý 
a

 
dé

lk
ov

ý 
do

sa
h 

po
tř

eb
ný

 
př

i s
ta

vb
ě 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  4. Návrh strojních mechanizmů 

 ________________________________________________________________  

93 
 

4.2.5 Stroje pro dopravu materiálu 

 
Tahač MAN TGX D38 
 
Tahač bude používán pro tahání návěsů při dopravě materiálu a strojů na stavbu. 
• výkon motoru 471 kW 
• objem motoru 10300 ccm  
• rozvor 2900 mm 
• konfigurace náprav 6 x 2 
• hmotnost 6,5 t 
 
 
 
 
 
 
Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-DL 3-39/80 
 
Návěs bude použit pro dopravu dlouhých vazníků na staveniště. 
• ložná délka 13,3 – 29,8 m 
• ložná výška 1,4 m 
• nosnost 36 t 
 
 
 

 
Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-L4-45/80A F1 
Návěs bude použit pro dopravu těžké techniky na staveniště. 
• ložná délka 8,9 – 14,8 m 
• ložná výška 0,925 m 
• nosnost 80 t 
 
 
 
 
 
Valníkový 3-nápravový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarmueller - 
Huckepack 
 
Návěs bude použit pro dopravu ostatního materiálu na staveniště (např. polystyren, min. 
vata, atd.) 
• ložná délka 13,62 m  
• ložná šířka 2,48 m 
• celková hmotnost 39 t 
 
  

Obrázek 4.23-MAN TGX D38[25]

Obrázek 4.24-Goldhofer SPZ-DL 3-39/80[26] 

Obrázek 4.25-Goldhofer SPZ-L4-45/80A F1[26]

Obrázek 4.26-Valníkový 3-nápravový návěs se stahovatelnou 
plachtou Schwarmueller - Huckepack[26] 
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4.2.6 ostatní stroje 

Reverzní vibrační deska DPU 4045 
 
Vibrační deska bude sloužit k hutnění vrstev kameniva pod 
podlahou  
• provozní hmotnost 376 kg 
• max. plošný výkon 681 m2/h 
• velikost desky 440 x 900 x 12 mm 
• odstředivá síla 40 kN 
• palivo diesel 
doprava na staveniště: doprava pomocí dodávky 
 
 
 
Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 
Svařovací inventor bude sloužit k provádění svárů na zámečnických výrobcích na 
staveništi. 
• svařovací proud 10-190 A 
• příkon 4,5 kW 
• napájení 230 V 
• hmotnost 6,7 kg 
doprava na staveniště: osobní automobil nebo dodávka 
zdroj energie: 230 V, jištění 20 A 
 
 
 
 
Svařovací automat Leister Varimat V2 
 
Svařovací automat bude sloužit k provádění svárů na PVC foliích.  
• příkon 4,6 kW 
• napájení 230V 
• šířka trysky 40 mm 
• regulace teploty 20-600°C 
• rychlost svařování 0,7-12 m/min 
• hmotnost 35 kg 
doprava na staveniště: osobní automobil nebo dodávka 
zdroj energie: 230 V 
 
 
 
  

Obrázek 4.27-Reverzní vibrační 
deska DPU 4045 [27] 

Obrázek 4.28-Svařovací inventor 
GAMA 1900A PFC [28] 

Obrázek 4.29-Leister Varimat 
V2 [29] 
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Kapsové silo na suché omítkové směsi a dvoukomorové směšovací čerpadlo EMP 
Silo na suché směsi bude sloužit na skladování a dávkování omítkové směsi. 
• celkový příkon 12,9 kW 
• objem 12,5 m3 
• dopravní vzdálenost až 80 m 
• dopravní výška až 30 m 
• hmotnost 360 kg + hmotnost sila 
• rozměry čerpadlo 2200x800x1800 mm, silo: h=6300mm, d=2000mm  
doprava na staveniště: nákladní automobil s nástavbou na přepravu a 
ustavení sila 
zdroj energie: 400 V, jištění 35 A 
 
 
 
 
Silostavěč pro kapsová sila TSS 
 
• vlastní hmotnost 4100 kg 
• zdvihací síla 20 000 kg 
• rozvor náprav 4100 mm 
 
 
 
 
 
 
Motorová pila Stihl MS 880 
 
• hmotnost 10 kg 
• výkon  6,4 kW 
 
 
 
Míchadlo Festool MX 1600/2 EQ DUO 
COMBI 
 
• hmotnost 7,9 kg 
• příkon 1,5 kW 
• množství míchaného materiálu 90 l 
• vřeteno/upínací krk: 110/57 mm 
 
 
 
  

Obrázek 4.30-Kapsové silo na suché omítkové směsi a 
dvoukomorové směšovací čerpadlo EMP [30] 

Obrázek 4.31-Silostavěč pro kapsová sila TSS[30]

Obrázek 4.32-Motorová pila Stihl MS 880[31]

Obrázek 4.33-Míchadlo Festool MX 
1600/2 EQ DUO COMBI[32] 
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Vakuová přísavka na sendvičové panely Flexi-Clad 
 
• nosnost 400 kg 
• Panely ve střešní rovině dl. 16 m 
• Vertikálně kladené panely až 18 m 
• Max povelená síla větru 29 km/h 
 
  

Obrázek 4.34-Vakuová přísavka na sendvičové panely Flexi-
Clad[33] 
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5.1 Úvod 

Časová a finanční rozvaha zajištění materiálních zdrojů pro vybrané části 
SO01 se sestává z položkového rozpočtu a na něj navazujících příloh. Základním 
ukazatelem pro zpracování práce byli cenové technicko – hospodářské ukazatele 
pro rok 2014. 

 
 Příloha č. 6 – Časový plán nasazení strojů 
 Příloha č. 7 – Časový plán nasazení pracovníků 
 Příloha č. 8 – Časový plán budování a likvidace staveniště 
 Příloha č. 10 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO01 
 Příloha č. 11 – Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 

 
 

Z rozpočtu jsou vypuštěny náklady na technologické vybavení objektu, 
rozvody ZTI, rozvody plynu, elektroinstalace, hromosvod a další rozvody 
elektrotechnických sítí po budově. Položkový rozpočet byl vypracován ve 
studentské verzi programu BUILDpowerS společnosti RTS a.s.. 

 

5.2 Propočet stavby dle THU 

 

Výchozí hodnoty inženýrských objektů jsou stanovené pouze odhadem. Až 
bližší rozkreslení zobrazuje skutečný stav. 

Podrobnější propočet stavby dle THU je součástí přílohy č. 10 – Položkový 
rozpočet hlavního stavebního objektu SO01. 

 

 

Číslo Název Množství MJ Předpokládaná cena
SO01 Hlavní budova 60 890,40 m3 210 566 262,98
SO02 Zpevněné plochy 5 145,86 m2 11 912 665,90
SO03 Terénní úpravy 10 146,21 m2 4 494 771,03
IO01 Přípojka VN 60,00 m 312 300,00
IO02 Přípojka NN + rozvody 390,00 m 186 225,00
IO03 Splašková kanalizace 100,00 m 563 500,00
IO04 Dešťová kanalizace 279,41 m 1 574 475,35
IO05 Vodovodní přípojka pitná 165,30 m 497 553,00
IO06 Vodovodní přípojka - užitková 167,10 m 502 971,00
IO07 Přípojka plynovodní STL 116,50 m 173 468,50
SO01-1 Trafostanice odhad 7 430 670,00

     
Tabulka 5.1-Výchozí hodnoty prvotního plánu 
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6.1 Základní údaje o stavbě 

6.1.1 Identifikační údaje stavby: 

Název stavby: Výstavba výrobní a skladovací haly firmy  
Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 

 
Místo stavby:  Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl 
 
Okres:   Svitavy 
 
Kraj:   Pardubický 
 
Katastrální území: k. ú. Nedošín (okres Svitavy); 685747  

6.1.2 Obecné informace: 

Řešený stavební objekt se nachází v okrajové části města Litomyšle, na 
katastrálním území obce Nedošín. Pozemek určený pro stavbu je mírně svažitý 
k severní časti pozemku a nachází se v západním cípu podnikového areálu 
investora. Výrobní objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 102 x 48 m a je 
řešen jako dvoulodní skeletová konstrukce. Jižní loď sloužící pro výrobu je 
navržena jako dvoupodlažní s prostorem pojížděným jeřábovou dráhou. Severní 
část haly je určena k dokončovacím pracím a dočasnému uskladnění výrobků před 
exportem do dalšího výrobního procesu. Tato část je navržena jako jednopodlažní. 
Na západní straně objektu jsou navrženy dvě přiléhající přístavby. První, jižněji 
položená jednopatrová přístavba, plní funkci předskladnění materiálů potřebných 
k výrobě. Konstrukčně je řešena obdobně jako hlavní výrobní hala. Severněji 
položená přístavba je navržena jako dvoupatrová zděná konstrukce plnící funkci 
trafostanice. 

6.1.3 Obecné informace o stavbě 

Objekt je založen na kombinaci vrtaných pilot technologií CFA, na nichž 
spočívají kalichové železobetonové patky a k nim náležící základové pasy obíhající 
celou budovu. V oblasti trafostanice a výrobní části haly jsou navrženy procesní 
jímky z vodostavebního betonu. Nosná konstrukce haly je navržena jako skeletová 
železobetonová konstrukce vetknutá do kalichových patek. V oblasti trafostanice je 
železobeton vystřídán zdivem z keramických broušených tvárnic kladených na 
tenkovrstvou zdící maltu. Podlahová konstrukce 1. NP spočívá na štěrkopískovém 
zhutněném podkladu, který je překryt hydroizolačním souvrství chránícím konstrukci 
proti vlivu podzemní vody a také proti radonu. Dále je vytvořena podkladní 
železobetonová vrstva, na niž je později uložena vrstva drátkobetonu, která je 
leštěním upravena do finální podoby. Stropní konstrukce 2. NP je řešena jako 
monolitická železobetonová deska spočívající na železobetonových 
prefabrikovaných průvlacích. Součástí výrobní haly je i jednonosníkový mostový 
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jeřáb s nosností 16 t. Nosná konstrukce střechy je tvořena prefabrikovanými 
železobetonovými vazníky osazovanými na sloupy a na vaznících leží ocelové 
vaznice a na nich uzavírá konstrukci lehký sendvičový panel místy prostoupený 
podpůrnou konstrukcí pásových světlíků a vývodů vzduchotechniky. Opláštění 
výrobní haly je řešeno lehkými sendvičovými panely Kingspan. 

6.1.4 Obecné informace o procesu 

Založení navrhovaného objektu je uvažováno jako hlubinné s použitím 
technologie pilotáže CFA. Dále do souboru základových konstrukcí spadají bodové 
prvky ve formě kalichových základových patek, liniové prvky zastoupené 
základovými pasy okolo celé haly, plošná podkladní deska pod podlahami 1. NP a 
na závěr konstrukce z vodostavebního betonu. 

 
Vrtané piloty budou ukončeny ve vrstvě navětralého pískovce. Délka pilot se 

pohybuje od 10,2 m do 13,2 m. V oblasti pojezdu jeřábové dráhy jsou navrženy 
piloty průměru 900 mm a pro zbytek haly jsou navrženy piloty průměru 600 mm. 
Beton pro piloty byl zvolen C30/37 XA1 s vkládanou výztuží 10 505, která bude na 
stavbu dovážena již z výroby ve formě armokošů s krytím výztuže min. 60 mm.  
Hlava piloty bude přebetonována o 30 cm oproti základové spáře základových 
patek z důvodu eliminace znečistění výsledného těla piloty. Po osazení armokoše a 
přestavení vrtného zařízení dojde k očištění hlavy piloty a k její výsledné úpravě do 
požadované výškové úrovně. Vkládaný armokoš bude vyčnívat minimálně 500 mm 
nad tuto úroveň z důvodu budoucího provázání s navazující konstrukcí. 

 
Spodní úroveň železobetonových kalichových patek se pohybuje od -1,300 

do -2,300 m pod úrovní podlahy 1. NP a v oblasti jímek je tato úroveň v hloubce až  
-3,000 m. Ukončení většiny patek bude stejně jako u základových pasů, až na 
výjimky, v úrovni -0,350 m. Spodní hrana základových pasů se pohybuje na úrovni  
-2,300 m. Pod základovými pasy a patkami bude proveden štěrkový podsyp frakce 
16/32 tl. 100 mm a na něj navazující podkladní beton třídy C12/15 o minimální 
tloušťce 80 mm. Tento podkladní beton bude vytvářet přesah hrany základových 
prvků o 150 mm na každou stranu. Beton pro tyto základové prvky byl navržen třídy 
C25/30 XC2 s vyztužením ocelí 10 505 s krytím 35 mm. Ustálená hladina podzemní 
vody se vyskytuje v dostatečné hloubce pod úrovní založení těchto prvků, tudíž 
není nutné zajišťovat odčerpávání vody ze základové spáry. Doporučuje se však 
mít na stavbě pohotovostní kalová čerpadla jelikož v případě přívalových dešťů 
může dojít k absolutnímu znehodnocení základové spáry případně budoucích 
konstrukcí. 

 
Procesní jímka, prohlubeň v oblasti trafostanice, skladování pojiv a jednotlivé 

revizní šachty budou provedeny jako železobetonové monolitické konstrukce 
z vodostavebního betonu s vyztužením 120 kg/m3. Tyto konstrukce budou 
zhotoveny technologií tzv. „bílé vany“. Pod základovou deskou této konstrukce bude 
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podkladní beton C12/15 tl. 100 mm na vrstvě štěrkodrtě frakce 16/32. Pracovní 
spáry v těchto konstrukcí budou zatěsněny termoplastickými PVC páskami. 
Prostupy konstrukcí z vodostavebního betonu budou osazeny vlákno-cementovými 
pažnicemi z výrobní řady P-LINER Basic s tlakovým těsněním HRD. 

 
Před prováděním podlahové konstrukce je třeba provést pokládku 

jednotlivých rozvodů ZTI a v neposlední řadě je třeba pamatovat na zhotovení 
prostupů v bednění. V opačném případě bude nutné provést jádrové vývrty 
s příslušným zatěsněním.  

 
Pod podlahami je navržena podkladní železobetonová deska z betonu třídy 

C16/20 tloušťky 200 mm, která leží po obvodu na základových pasech a v ploše je 
podepírána hutněným zásypem, na který je položeno hydroizolační souvrství, které 
zároveň slouží jako protiradonová bariéra. Výsledná podlahová konstrukce 
z drátkobetonu bude provedena až po dokončení povrchových úprav v 2. NP. 

 
Postup provádění byl zvolen následující. Po provedení vrtaných CFA pilot 

dojde okamžitě k úpravě hlavy piloty s přípravou oblasti k osazení systémového 
rámového bednění DOKA. Dále bude připravena také základová spára pro 
základové pasy a po zatuhnutí podkladního betonu dojde k osazení systémového 
bednění s provázáním s bedněním základových patek. Při přípravě je nutno dbát na 
přípravu prostupů jednotlivých rozvodů ZTI. Konstrukce procesní jímky v hlavní 
výrobní hale z vodostavebního betonu může být připravena až po osazení 
železobetonových vazníků z důvodu prostorových poměrů. Ostatní vodostavební 
konstrukce nijak nepřekáží provozu uvnitř haly. Po dokončení vodostavebních 
konstrukcí, propojení všech rozvodů ZTI a vyloučení pohybu jeřábu po zhotovené 
konstrukci může být přistoupeno ke zhotovení podkladní konstrukce podlahy 1. NP. 

 

6.2 Připravenost 

6.2.1 Připravenost stavby 

Před zahájením realizace vrtaných CFA pilot musí být sejmuta ornice a 
podorničí a vytyčeny polohové osy stavby. Před prováděním základových patek a 
pasů musí být očištěna hlava piloty a základová spára od nečistot. Také musí být 
základová spára zhutněna na požadovaný modul deformace Edef = 35 MPa. 
Prakticky stejné požadavky platí pro základovou spáru konstrukcí z vodostavebního 
betonu a pro podkladní konstrukci podlahy. Zde je však nutné aby před konečnou 
fází byli zhotoveny všechny přípojky ZTI. Požadovaný modul deformace je v těchto 
případech požadován Edef = 80 MPa. 
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6.2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště musí pro provádění prací odpovídat požadavkům n.v. č. 309/2006 
Sb., požadavkům příl. č. I. n.v. č. 591/2006 Sb. a vnitropodnikovým předpisům 
zhotoveným ve spolupráci koordinátora BOZP a vnitropodnikového bezpečnostního 
technika. Volný přístup na staveniště je zamezen souvislým oplocením celého 
areálu drátěným pletivem výšky 1,8 m, všechny vchody a vjezdy na staveniště 
budou opatřeny tabulkou „ zákaz vstupu nepovolaných osob“ a v kanceláři hlavního 
stavbyvedoucího bude vyvěšeno ohlášení OIP o zahájení prací a štítek stavba 
povolena. Ve fázi realizace základových konstrukcí bude staveniště odpovídat 
výkresu č. 1 - zařízení staveniště - základy. Před zahájením výstavby budou 
zhotoveny všechny hlavní rozvody inženýrských sítí s nachystanými výstupy pro 
připojení budovaného objektu. V prostoru budoucích komunikací bude zhotovena 
štěrková vrstva, která ve fázi výstavby objektu bude sloužit jako zpevněná plocha 
staveniště. Staveniště bude vybaveno kanceláří stavbyvedoucího, šatnami 
zaměstnanců, sociální buňkou a skladem drobného materiálu a nářadí. Dále bude 
staveniště vybaveno nekrytou skladovací plochou. Staveniště bude napojeno na 
rozvod NN staveništním rozvaděčem, na rozvod pitné vody ze stávající vodoměrné 
šachty a na kanalizační přípojku napojenou na nově budovanou kanalizační síť. 
Příjezd na staveniště bude umožněn hlavní areálovou vrátnicí V1 a dále po 
současných vnitropodnikových komunikacích. Odvoz výkopku na skládku zeminy 
bude umožněn vrátnicí V2. Pohyb po staveništi bude provozován na hutněném 
štěrkové podkladu. 

6.3 Materiál 

6.3.1 Beton 

Výplň vrtaných pilot: 
 

Pevnostní třída   C30/37 
Stupeň vlivu prostředí  XA1 
Vodní součinitel w/c   0,55    
Obsah chloridů   Cl 0,2 
Velikost zrna Dmax   16 mm 
Obsah cementu    300 kg/m3 
Konzistence    S4 
Množství    306,76 m3 

 
Podkladní beton: 
 

Pevnostní třída   C12/15 
Stupeň vlivu prostředí  X0 
Obsah chloridů   Cl 1,0 
Velikost zrna    16 mm 
Konzistence    S2 
Množství    62,80 m3 
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Beton bodových a liniových základů: 
 

Pevnostní třída   C25/30 
Stupeň vlivu prostředí  XC2 
Vodní součinitel w/c    0,60 
Obsah chloridů   Cl 0,2 
Velikost zrna Dmax   16 mm 
Obsah cementu    280 kg/m3 
Konzistence    S3 
Množství    315,57 m3 

 
Beton plošných základů: 
 

Pevnostní třída   C16/20 
Stupeň vlivu prostředí  XC2 
Vodní součinitel w/c    0,60 
Obsah chloridů   Cl 0,2 
Velikost zrna Dmax   16 mm 
Obsah cementu    280 kg/m3 
Konzistence    S4 
Množství    190,68 m3     

 
Beton vodostavební: 

 
Pevnostní třída   C25/30 
Stupeň vlivu prostředí  XA1 
Vodní součinitel w/c    0,45 
Obsah chloridů   Cl 0,2 
Velikost zrna Dmax   16 mm 
Obsah cementu    300 kg/m3 
Konzistence    S4 
Max. průsak    50 mm 
Množství    115,91 m3 

 
Tabulka 6.1Výkaz dodávaného betonu 

Název Pev. Třída množství jednotky
Vrtané piloty D 600 mm C30/37 151,59 m3
Vrtané piloty D 900 mm C30/37 155,02 m3
Podkladní beton C12/15 62,80 m3
ŽB patky C25/30 144,56 m3
ŽB pasy C25/30 171,01 m3
Procesní jímky C25/30 115,91 m3
Podkladní vrstva pro 1. NP C16/20 190,68 m3
ŽB rampy C25/30 311,28 m3
Celkem 1302,85 m3

Výkaz množství čerstvého betonu
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6.3.2 Betonářská výztuž 

Prutová výztuž: 
Ocel     B500B 
Mez kluzu    500 MPa 
Druh výztuže     10 505 (R) 

 
Tabulka 6.2-Výkaz výztuže základů 

Ø DÉLKA POČET POČET CELKEM

(mm) (mm) (ks  1 patka) PATEK POČET 16 12 KY49 KH30

1 16 2000 9 108 216000 ‐ ‐ ‐

2 16 2400 9 108 259200 ‐ ‐ ‐

3 16 1900 10 120 228000 ‐ ‐ ‐

4 16 2300 10 120 276000 ‐ ‐ ‐

5 12 4100 30 360 ‐ 1476000 ‐ ‐

6 12 1700 20 240 ‐ 408000 ‐ ‐

7 12 1600 20 240 ‐ 384000 ‐ ‐

8 12 1900 20 240 ‐ 456000 ‐ ‐

9 12 1300 20 240 ‐ 312000 ‐ ‐

10 16 1750 16 176 308000 ‐ ‐ ‐

11 16 2150 16 176 378400 ‐ ‐ ‐

12 12 3500 24 264 ‐ 924000 ‐ ‐

13 12 1450 32 352 ‐ 510400 ‐ ‐

14 12 1750 16 176 ‐ 308000 ‐ ‐

15 12 1050 16 176 ‐ 184800 ‐ ‐

16 16 1750 16 128 224000 ‐ ‐ ‐

17 16 2150 16 128 275200 ‐ ‐ ‐

18 12 3200 24 192 ‐ 614400 ‐ ‐

19 12 1450 28 224 ‐ 324800 ‐ ‐

20 12 1750 14 112 ‐ 196000 ‐ ‐

21 12 1050 14 112 ‐ 117600 ‐ ‐

22 16 1900 9 99 188100 ‐ ‐ ‐

23 16 2300 9 99 227700 ‐ ‐ ‐

24 16 1950 9 99 193050 ‐ ‐ ‐

25 16 2350 9 99 232650 ‐ ‐ ‐

26 12 4100 10 110 ‐ 451000 ‐ ‐

27 12 4100 18 198 ‐ 811800 ‐ ‐

28 12 1600 20 220 ‐ 352000 ‐ ‐

29 12 1650 20 220 ‐ 363000 ‐ ‐

30 12 1900 20 220 ‐ 418000 ‐ ‐

31 12 1250 20 220 ‐ 275000 ‐ ‐

32 16 2700 9 9 24300 ‐ ‐ ‐

33 16 3200 9 9 28800 ‐ ‐ ‐

34 16 1950 15 15 29250 ‐ ‐ ‐

35 16 2350 15 15 35250 ‐ ‐ ‐

36 12 4100 9 9 ‐ 36900 ‐ ‐

37 12 4100 12 12 ‐ 49200 ‐ ‐

38 12 5300 7 7 ‐ 37100 ‐ ‐

39 12 5000 9 9 ‐ 45000 ‐ ‐

40 12 4500 9 9 ‐ 40500 ‐ ‐

41 12 1900 20 20 ‐ 38000 ‐ ‐

42 12 2100 20 20 ‐ 42000 ‐ ‐

43 12 2500 20 20 ‐ 50000 ‐ ‐

44 12 1650 20 20 ‐ 33000 ‐ ‐

45 16 1750 16 272 476000 ‐ ‐ ‐

46 16 2150 16 272 584800 ‐ ‐ ‐

47 12 2800 24 408 ‐ 1142400 ‐ ‐

48 12 1450 24 408 ‐ 591600 ‐ ‐

49 12 1750 12 204 ‐ 357000 ‐ ‐

50 12 1050 12 204 ‐ 214200 ‐ ‐

PAS 51 KY49 3x2 (m) 258 ‐ 258 ‐ ‐ ‐ ‐

52 KY49 3x2 (m) 1078 1078 ‐ ‐ ‐ ‐

53 KH30 3x2 (m) 1078 1078 ‐ ‐ ‐ ‐

(ks) 60

(m) 4184,7 11563,7 ‐ ‐

(kg) 6604,863 10266,42 63326,4 28717,92

(kg) 108915,6

V5 1

ČÍSLO

V1 12

V2

CELKEM DÉLKA

17V6

TYP

V3

11

8

V4 11

DÉLKA DLE PROFILŮ

HMOTNOST CELKEM

CELKOVÁ HMOTNOST

DESKA ‐

POČET PATEK
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Tabulka 6.3-Výkaz výztuže pilot 

ozn Ø DÉLKA Ø DÉLKA POČET POČET CELKEM

pilot. piloty (m) (mm) (mm) (ks  1pilotu) PILOT POČET 10 20 12/80

1 10 9700 1 12 116400 ‐ ‐

2a 20 8000 12 144 ‐ 1152000 ‐

2b 20 6500 12 144 ‐ 936000 ‐

3 20 2400 5 60 ‐ 144000 ‐

4 12/80 2400 2 24 ‐ ‐ 57600

1 10 7500 1 1 7500 ‐ ‐

2a 20 8000 12 12 ‐ 96000 ‐

2b 20 3500 12 12 ‐ 42000 ‐

3 20 2400 5 5 ‐ 12000 ‐

4 12/80 2400 2 2 ‐ ‐ 4800

1 10 9300 1 7 65100 ‐ ‐

2a 20 8000 12 84 ‐ 672000 ‐

2b 20 6000 12 84 ‐ 504000 ‐

3 20 2400 5 35 ‐ 84000 ‐

4 12/80 2400 2 14 ‐ ‐ 33600

1 10 8700 1 5 43500 ‐ ‐

2a 20 8000 12 60 ‐ 480000 ‐

2b 20 5200 12 60 ‐ 312000 ‐

3 20 2400 5 25 ‐ 60000 ‐

4 12/80 2400 2 10 ‐ ‐ 24000

1 10 7600 1 4 30400 ‐ ‐

2a 20 8000 12 48 ‐ 384000 ‐

2b 20 3600 12 48 ‐ 172800 ‐

3 20 2400 5 20 ‐ 48000 ‐

4 12/80 2400 2 8 ‐ ‐ 19200

1 10 7800 1 7 54600 ‐ ‐

2a 20 8000 12 84 ‐ 672000 ‐

2b 20 4000 12 84 ‐ 336000 ‐

3 20 1700 5 35 ‐ 59500 ‐

4 12/80 2100 2 14 ‐ ‐ 29400

1 10 8300 1 2 16600 ‐ ‐

2a 20 8000 12 24 ‐ 192000 ‐

2b 20 4600 12 24 ‐ 110400 ‐

3 20 2400 5 10 ‐ 24000 ‐

4 12/80 2400 2 4 ‐ ‐ 9600

1 10 8800 1 5 44000 ‐ ‐

2a 20 8000 12 60 ‐ 480000 ‐

2b 20 5300 12 60 ‐ 318000 ‐

3 20 2400 5 25 ‐ 60000 ‐

4 12/80 2400 2 10 ‐ ‐ 24000

1 10 7600 1 2 15200 ‐ ‐

2a 20 8000 12 24 ‐ 192000 ‐

2b 20 3650 12 24 ‐ 87600 ‐

3 20 2400 5 10 ‐ 24000 ‐

4 12/80 2400 2 4 ‐ ‐ 9600

1 10 138300 1 7 968100 ‐ ‐

2a 20 8000 12 84 ‐ 672000 ‐

2b 20 5000 12 84 ‐ 420000 ‐

3 20 2400 6 42 ‐ 100800 ‐

4 12/80 2400 2 14 ‐ ‐ 33600

1 10 133600 1 4 534400 ‐ ‐

2a 20 8000 12 48 ‐ 384000 ‐

2b 20 4600 12 48 ‐ 220800 ‐

3 20 2400 6 24 ‐ 57600 ‐

4 12/80 2400 2 8 ‐ ‐ 19200

1 10 141900 1 8 1135200 ‐ ‐

2a 20 8000 12 96 ‐ 768000 ‐

2b 20 5300 12 96 ‐ 508800 ‐

3 20 2400 6 48 ‐ 115200 ‐

4 12/80 2400 2 16 ‐ ‐ 38400

1 10 122400 1 2 244800 ‐ ‐

2a 20 8000 12 24 ‐ 192000 ‐

2b 20 3650 12 24 ‐ 87600 ‐

3 20 2400 6 12 ‐ 28800 ‐

4 12/80 2400 2 4 ‐ ‐ 9600

(ks) 66

(m) 3275,8 11209,9 312,6

(kg) 2019,654 27645,3 2355,754

(kg) 32020,7

POČET PILOT

DÉLKA DLE PROFILŮ

HMOTNOST CELKEM

VP16

VP17

VP18

VP19

VP20

VP21 

VP22

2

7

4

8

2

CELKOVÁ HMOTNOST

900 10,35

VP23

VP24

7

5

4

VP10

VP11

VP12 

VP13

VP14

VP15

11,30

600 10,70

600 11,30

600 12,00

7

2

5

900 12,00

600 10,35

900 11,70

900

600 12,70

600 11,90

600 10,30

600 10,20

ČÍSLO
CELKEM DÉLKA

600 13,20 12

1
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6.3.3 Kamenivo 

Kamenivo pro bodové a liniové základové konstrukce  
Frakce    16/32 
Množství   78,50 m3 

 

Kamenivo pod plošné základové konstrukce 
Frakce    16/32 
Množství   109,93m3 

Frakce    0/32 
Množství   48,86m3 

6.3.4 Systémové bednění DOKA 

Rámové prvky Frami Xlife - Element 
 

0,30x1,20m   19,5 kg 
0,45x1,20m   24,0 kg 
0,60x1,20m  29,5 kg  
0,75x1,20m   33,5 kg 
0,90x1,20m   39,0 kg 
0,30x1,50m   24,8 kg 
0,45x1,50m   28,9 kg 
0,60x1,50m   35,5 kg 
0,75x1,50m   38,0 kg 
0,90x1,50m   46,5 kg 
0,30x2,70m   40,3 kg  
0,45x2,70m   49,5 kg 
0,60x2,70m   60,5 kg 
0,75x2,70m   69,5 kg 
0,90x2,70m   79,2 kg 
0,30x3,00m   45,0 kg 
0,45x3,00m   54,3 kg 
0,60x3,00m   65,0 kg 
0,75x3,00m   76,5 kg 
0,90x3,00m   86,5 kg 

 
Univerzální prvek Frami Xlife – Uni - Element 

0,75x1,20m   39,0 kg 
0,75x1,50m   49,5 kg 
0,75x2,70m   83,5 kg 
0,75x3,00m   93,0 kg 

  

Obrázek 6.1-Rámové prvky Frami 
Xlife - Element[34] 

Obrázek 6.2-Univerzální 
prvek Frami Xlife – Uni - 
Element[34] 
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Vnitřní roh Frami 

1,20m 20cm  25,3 kg 
1,50m 20cm   30,7 kg 
2,70m 20cm   51,6 kg 
3,00m 20cm   57,6 kg 

Vnější roh Frami 
 

1,20m   25,3 kg 
1,50m     30,7 kg 
2,70m    51,6 kg 
3,00m     57,6 kg 
  
 

Rychloupínač Frami 
 
délka 11 cm  1,2 kg 

 
 
Upínač pro vyrovnání Frami 
 
 délka 40 cm  3,6 kg 
 
Kotevní systém 15,0 Doka 
 
 A – Kotevní matka s podložkou 15,0 
 B – Kotevní tyč 15,0 mm 
 C – Trubka z umělé hmoty 22 mm 
 D – Univerzální konus 22 mm 
 
 
 
Odbedňovací prostředek Doka-Optix 
 
 Spotřeba  1 l na 50 m2 
 Balení   20 l 
 Potřeba  38 l 
 Počet kusů  2 ks 
  

Obrázek 6.3-Vnitřní 
roh Frami[34] 

Obrázek 6.4-Vnější roh 
Frami[34] 

Obrázek 6.5-Rychloupínač 
Frami[34] 

Obrázek 6.6-Upínač pro 
vyrovnání Frami[34] 

Obrázek 6.7-Kotevní systém 15,0 Doka[34]
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Výpis prvků systémového bednění: 

Výpis prvků bednění je pouze orientační a plánovaný na dvě etapy provádění 
základových konstrukcí. Na tyto hodnoty je navržen prostor skládky na zařízení 
staveniště. Celkově bude na stavbu dovezeno bednění na tři, z pěti etap provádění 
bodových a liniových konstrukcí. Z časového harmonogramu vyplívá, že bednění z 
první etapy může být použito při provádění čtvrté etapy a tak tomu je i u etap 2 a 5. 

 
Druh hmotnost počet

Frami Xlife 0,9 x 2,7 m   90,6 kg  320
Frami Xlife 0,6 x 2,7 m   60,5 kg  72
Frami Xlife 0,3 x 2,7 m   40,3 kg 20
Frami Xlife 0,75 x 2,7 m 70,6 kg  36
Frami Xlife 0,6 x 1,2 m 29,5 kg 24
Vnitřní roh Frami 2,7 m 51,6 kg 36
Rychloupínač 3,3 kg 1240
Upínač Frami 3,2 kg 72
Univerzální svorka Frami 0,43 kg 160
Upínací kolejnice 0,7 m  3,7 kg 42
Upínací kolejnice 1,25 m 6,4 kg 26
Vyrovnávací hranol 10x9cm, 2,7m  32
zátka kotevního otvoru  960
konzola Frami 60  7,7 kg 60
sloupek zábradlí Xp 1,2 m 4,1 kg 70
kotevní matka s podložkou  1920
kotevní tyč dl. 0,5 m   960
plastová trubka  960
Odbedňovací prostředek Doka Optix 20 l  2

Tabulka 6.4-Orientační výpis bednících prvků bodových a liniových základů 

  

Obrázek 6.8-Rozdělení provádění základových konstrukcí na jednotlivé celky 
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6.3.5 Prvky vodostavebního betonu 

Těsnící prvky SIKA  
 
Sika® těsnící pás V-20 
  
 Materiál   PVC-P 
 a    200 mm  
 b    68 mm 
 c    7 mm 
 s    66 mm 
 f    13 mm  
 pevnost v tahu  12,5 N/mm2 
 velikost balení  30 m 
 
Sika® těsnící pás AR-20 
 

Materiál   PVC-P 
 a    200 mm  
 b    80 mm 
 c    3,5 mm 
 f    19,5 mm 
 Počet žeber   4  
 pevnost v tahu   12,5 N/mm2 
 velikost balení  15 m 
 
Pažnice HRD-FU2 (FZR) 
 
 Vlákno-cementové 
 Bez-azbestové 
 Nevodivé 
 Odolné proti prasknutí 
 6x Průměr pažnice 300 mm 
 4x Průměr pažnice 100 mm 
 
Těsnění HRD 
 
 6x HRD 200-FU2/300 
 
Těsnění HRD P-CABLE Basic SG 
 
 4x HRD 100-SG-4/8-30  
 
 

Obrázek 6.9-Sika® těsnící pás V-20[35]

Obrázek 6.10-Sika® těsnící pás AR-20[35]

Obrázek 6.11-Pažnice HRD-FU2 (FZR) [36]

Obrázek 6.12-Těsnění 
HRD [36] 

Obrázek 6.13-Těsnění HRD P-
CABLE Basic SG [36] 
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6.4 Doprava 

6.4.1 Primární doprava 

Kamenivo bude na stavbu dováženo z lomu Budislav vzdáleného od místa 
stavby 19 km. Doprava bude řešena tahači s 3nápravovými sklápěcími návěsy 
s ložným objemem 24 m3. Pro dovezení menšího objemu kameniva bude využit na 
stavbě přítomný Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343. 

 
Čerstvý beton bude na stavbu dovážen z betonárny CEMEX vzdálené 4 km 

od místa stavby. K dovážení čerstvého betonu budou požity autodomíchávače s 
nástavbou STETTER AM 10 C. 

 
Doprava výztuže do betonu a bednění bude zajištěno standartním druhem nákladní 
dopravy. Dopravu těchto prvků zajišťuje dodavatel materiálu. Ostatní drobné prvky budou 
na stavbu dováženy nákladním automobilem s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 
380 E 38 H, osobními automobily nebo dodávkou. 

 

6.4.2 Sekundární doprava 

Staveništní doprava kameniva, bednění a výztuže do betonu bude zajištěna 
nákladním automobilem TATRA T158-8P5R33.343, nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou, rypadlo-nakladačem Caterpillar 444F a nakladačem CAT 906 
H. Doprava čerstvého betonu bude realizována pomocí autočerpadla betonové 
směsi S 36 SX. Drobný materiál bude přenášen ručně případně na paletách pomocí 
kolového nakladače CAT 906 H. 

 

6.5 Skladování  

Kamenivo dovezené na stavbu bude skladováno na zhutněném terénu 
zbaveného vrstvy ornice. Prostor vyhrazený k uskladnění kameniva musí pokrýt 
alespoň týdenní potřebu stavby pro případ krátkodobého výpadku dodávek 
materiálu. 

 
Výztuž do betonu ve formě Kari sítí a prutové výztuže bude uskladněna na 

otevřené skládce se zpevněnou, odvodněnou plochou. Jednotlivé pruty budou 
dodávány ve svazcích označených štítkem s podrobnými informacemi. Výztuž bude 
ukládána na dřevěné hranoly o rozměrech 100 x 100 mm v takových 
vzdálenostech, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Dřevěné 
hranol jsou zde především z důvodu snazší manipulace pomocí těžké techniky. 
Armovací koše vkládané do vrtaných CFA pilot budou dováženy z nedaleké 
kovovýroby a na stavbě dojde pouze ke stykování výztuže na potřebnou délku. Vše 
se bude odehrávat prakticky u místa uložení, tak aby se výsledný produkt 
vyskytoval v dosahu vrtného zařízení. 
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Systémové bednění bude uskladněno v přepravních bednách a paletách 

DOKA, které je možné stohovat do dvou pater. 
 
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 
 

6.6 Pracovní podmínky 

6.6.1 Obecné pracovní podmínky 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s aktuálním zákoníkem 
práce – zákon č. 262/2006 Sb. Práce budou probíhat v době od 06:00-22:00, tak 
aby nebyl rušen noční klid. 

 

6.6.2 Klimatické podmínky 

Provádění základových konstrukcí bude probíhat dle harmonogramu od 
konce dubna, kdy se ještě mohou dostat teploty pod bod mrazu, přes celé léto až 
do poloviny listopadu, kdy je uvažováno dokončení podkladní vrstvy 1. NP. 
V průběhu výstavby je třeba beton chránit před negativními dopady těchto výkyvů. 
V případě nižších teplot se doporučuje zahřívání a přidání urychlovačů tuhnutí do 
čerstvého betonu. Při vyšších teplotách se naopak doporučuje překrýt povrch 
betonu geotextilií a v potřebných intervalech zkrápět vodou. V krajních případech 
lze použít zpomalovače tuhnutí. V případě dešťových přeháněk se opět doporučuje 
zakrýt konstrukci geotextilií. Konstrukce z vodostavebního betonu jsou velice 
náchylné na vysoké teploty, z důvodu omezení trhlin ve výsledném produktu. Je 
třeba také dbát na optimální uvnitř konstrukce, která by neměla překročit 45°C. 
V případě nevyhovujících podmínek je třeba stavební práce přerušit, a vyčkat na 
příznivější stav. Teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než 
+5°C 

 

6.7 Personální obsazení 

Každá pracovní četa bude mít svého vlastního vedoucího, který bude 
zodpovídat za provedení svěřených úkonů. Sám si bude určovat postup práce 
podle technologického předpisu. Složení pracovní čety je optimální při nasazení na 
jednu pracovní četu. Pro urychlení prací je třeba znásobit počet pracovních čet. 
S ohledem na využití lze některé pozice rozdělit mezi více čet. Týká se to 
především obsluhy strojů. Počet pracovních čet bude stanoven na základě 
časových potřeb budování stavby. Každý zástupce dané profese musí prokázat 
svou způsobilost k výkonu povolání potřebným vzděláním a praxí. 
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6.7.1 Vrtné práce 

1x vedoucí čety -  řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 

1x vrtmistr - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
1x obsluha rypadlo-nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
2x obsluha nákladního automobilu - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autočerpadla - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autodomíchávače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
2x pomocní pracovníci 
1x vazač - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
1x svářeč - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 

6.7.2 Ruční dočištění základové spáry a provedení podkladních vrstev 

Uvažovány 2 pracovní čety 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
2x zedník - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
1x izolatér - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autodomíchávače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 

6.7.3 Bednění a armování 

Uvažovány 3 pracovní čety 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
3x montážník - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
3x armovač - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
2x tesař - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x svářeč - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 

Pozn.: Pro provádění podkladní desky zvýšit počet montážníků a armovačů na 5 ks.  

6.7.4 Provádění základů: 

1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 

2x zedník - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autodomíchávače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autočerpadla - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
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2x obsluha ponorného vibrátoru 

6.7.5 Odbednění 

1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 

2x zedník - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače  - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 

6.7.6 Hutněný štěrkopískový podklad 

Zemní práce: 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha vibračního válce - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
2x obsluha nákladního automobilu - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 

Pokládka ZTI: 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
2x instalatér - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nákl. automobilu s rukou - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha rypadlo-nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha vibrační desky 

 
Pokládka hydroizolačního souvrství: 

Uvažovány 2 pracovní čety 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
3x izolatér - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nákl. automobilu s rukou - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 

 1x obsluha horkovzdušné svářečky - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 

6.7.7 Betonáž podkladní desky 

Uvažovány 3 pracovní čety, které se navzájem vykryjí, čímž zvýší efektivitu. 
1x vedoucí pracovní čety- řídí práci čety a zodpovídá za práci provedenou četou 

(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
4x zedník - (vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci 
1x obsluha nakladače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
1x obsluha autodomíchávače - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
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1x obsluha autočerpadla - (praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
2x obsluha vibrátorů 

6.8 Stroje a pracovní pomůcky 

6.8.1 Stroje a strojní zařízení 

Vrtná souprava Liebherr LB 20 
Pásový dozer CAT D6T 
Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 
Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C 
Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX 
Ponorný vibrátor PERLES CMP 
Vibrační lať ENAR QXH 
Nakladač CAT 906 H 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 
Tahač MAN TGX D38 
Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-L4-45/80A F1 
Valníkový 3-nápravový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarmueller - Huckepack 
Reverzní vibrační deska DPU 4045 
Svařovací inventor GAMA 1900A PFC 
Svařovací automat Leister Varimat V2 
Motorová pila Stihl MS 880 

6.8.2 Nářadí 

Lopata, krumpáč, kolečko, kladivo, kleště, páčidlo, hladítko, laserová 
vodováha, nivelační přístroj, vrtačka, rozbrušovačka, momentový klíč, ruční pilka 

6.8.3 Ochranné pomůcky 

Všichni pracovníci po dobu pohybu po staveništi budou dodržovat zásady 
BOZP. Každý z pracovníků musí mít reflexní vestu a ochrannou přilbu. Pracovní 
oděv bude funkční a splňovat ochranné vlastnosti pokud je požadováno. Každý 
bude mít obuv s protiskluzovou podrážkou. Pokud je to činností vyžádáno, bude mít 
zaměstnanec pracovní rukavice a ochranné brýle či štít. 
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6.9 Pracovní postup 

6.9.1 Piloty 

S ohledem na geologický profil zjištěný průzkumem byla navržena 
technologie vrtání CFA. Při této technologii je zajištěna stabilita stěny piloty 
zajištěna průběžným šnekem, v jehož závitech zůstává zemina, která je následně 
při průběžném vytahování nahrazována čerstvým beton. Po dokončení vrtných 
prací dojde ke spuštění výztužného armokoše na dno piloty a následně k očištění a 
úpravě hlavy piloty. 

 
K provádění pilot bude využita vrtná souprava Liebherr LB20, která bude 

dopravena na stavbu nákladním automobilem s podvalníkem Goldhofer SPZ-L4-
45/80A F1. K vrtné soupravě budou dodány šneky pro vrtání jmenovitých průměrů 
600 mm a 900 mm. 

 
Zaměření pilot: 
 

Před zahájením vrtných prací provede geodet polohové vytyčené os pilot. 
Toto vytyčení bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího a vedoucího pracovní 
čety zabývající s vrtáním pilot. O provedeném vytyčení bude proveden zápis do 
stavebního deníku a geodetem vystaven protokol o vytyčení jak polohových os pilot, 
tak kontrolních výškových fixních bodů, sloužících ke konečné úpravě hlavy piloty. 
Dále bude od těchto fixních bodů zhotoven polohopis ke každé ose piloty, díky 
kterému bude možné doměřit poškozené vytyčovací prvky. Samotné polohové 
prvky budou na místě vyznačeny barevně označenými dřevěnými kolíky či roxory.  

 

Průběh vrtání: 
 

Před zahájením vrtání bude stroj ustaven do vrtné pozice, kdy vrtná hlavice 
průběžného šneku bude směřovat na vytyčenou osu piloty. Následně dojde 
k vyrovnání vrtné soupravy a nastavení elektroniky hlídající odchylky od stanovené 
osy. Po kontrole všech systémů a nastavení stroje do vrtné pozice bude zahájen 
proces vrtání. 

 
Samotné vrtání musí probíhat s minimálními otáčkami vrtného nástroje, což 

výrazně sníží negativní účinky vrtání na okolní zeminu. Navržená vrtná souprava by 
měla splňovat požadovaný kroutící moment a tažnou sílu. Pro tento stroj je ovšem 
navržená délka pilot 13,2 m hraniční a je vhodné prodiskutovat s dodavatelem 
vrtných prací vhodnost této vrtné soupravy ještě před zahájením prací, případně je 
nutné zajistit doplnění potřebných komponent či úplné nahrazení vrtné soupravy 
jiným zařízením, tak aby bylo možné garantovat svislost piloty a hladký průchod 
šneku vrtaným profilem. 
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Betonáž a vyztužení:  
 
Po dosažení navržené hloubky založení dojde k propojení čerpadla betonové 

směsi se potrubím tvořícím tělo vrtného šneku. Při samotné betonáži je nutná 
kontinuita dodávané směsi pomocí autodomíchávače a souvislé vytahování šneku 
bez jeho otáčení. V případě nutnosti je možné si pomoci otáčením ve směru vrtání 
s průběžným vytahováním. Betonáž bude ukončena přibližně 30 cm nad výslednou 
hlavou piloty z důvodu eliminace znehodnocení těla piloty vytěženou zeminou. Po 
ukončení betonáže dojde k osazení dovezeného, a na místě stykovaného, 
armokoše pomocí vrátku na vrtné soupravě. Do betonu bude armokoš vtláčen 
pouze vlastní tíhou. Není dovoleno používat vibrování ani jiné prostředky 
k urychlení osazování výztuže z důvodu segregace kameniva v betonu. Pomocní 
dělníci usměrňují osazení armokoše aby nedošlo k jeho vyosení a zároveň aby bylo 
dodrženo minimální krytí výztuže 60 mm. Armokoš bude vyčnívat minimálně 50 cm 
nad výslednou hlavou piloty, aby bylo možné dostatečně navázat železobetonové 
patky spočívající na pilotách. 

 
Dokončení piloty: 
 

Zasunutím a zajištěním výztuže končí práce vrtného zařízení, které se může 
přesunout do další vrtné pozice a celý proces opakovat. Pohyb vrtné soupravy je 
znázorněn Příloha č. 4-1 - Schéma postupu provádění pilot. Po opuštění 
příslušného prostoru vrtnou soupravou dojde k odtěžení zeminy v okolí vrtu až na 
úroveň hlavy piloty. Dále bude hlava upravena a očištěna od napadaného výkopku. 
Armokoš vyčnívající nad hlavou piloty musí být očištěn, tak aby bylo možné navázat 
další konstrukci. Po zhotovení každé piloty bude vydán protokol o vyhotovení piloty 
dle ČSN EN 1536. 

 

6.9.2 Bodové a liniové základové konstrukce 

Podkladní beton: 
 

Provádění základových konstrukcí je odvislé od dokončení jednotlivých 
úseků vyznačených v kapitole 6.3.4 Systémové bednění DOKA. Vždy po dokončení 
zemních prací na daném úseku dojde k dočištění základové spáry od nečistot a 
volné zeminy. Následně bude základová spára zhutněna na Edef= 35 MPa a 
zasypána vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32 mm o tl. 100 mm. Tato vrstva pak bude 
překryta podkladním betonem tl 80 mm z betonu C12/15. Beton pro podkladní 
vrstvu bude dopraven na místo skluzem z autodomíchávače a následně bude 
rovnán pomocí lopat a latí do potřebné roviny. Podkladní beton přesahuje hrany 
základů minimálně o 150 mm. Rovina se bude kontrolovat pomocí nivelačního 
přístroje, odečtem z fixního bodu vytyčeného geodetem. Pro eliminaci chyb při 
měření lze použít laserovou vodováhou, u níž je však potřeba dodržet doporučené 
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vzdálenosti měření dané výrobcem. Následuje technologická pauza 2 dny, během 
níž bude chystána výztuž a bednění. Po vytvrdnutí podkladního betonu dojde 
k osazení výztuže a vytvoření bednění v požadovaném úseku. Na konci právě 
budovaného úseku budou osazeny dilatační prvky v rovině základových pasů. 
Hloubka založení se v často liší a tak je třeba orientovat se podle výkresu základů. 

 
Bednění: 
 

Bednění základových patek a pasů bude provedeno ze systémového 
rámového bednění Doka – Frami, dodávaného v modulových šířkách 0,3 – 0,9 m 
(odstupňováno po 0,15 m) a výškách 1,2 m, 1,5 m, 2,7 m a 3,0 m. Tyto rámové 
prvky jsou k sobě spojovány rychloupínači a prostorová stabilit je zajištěna 
kotevním systémem Frami. 

 
Po vyznačení obrysů základových konstrukcí na podkladní beton bude 

zhotovena jedna strana bednění. Nejprve se vytvoří roh u základové patky, čímž 
bude vytvořen samostatně stojící prvek. Následně se budou osazovat systémové 
prvky tak, aby došlo k jejich nejlepšímu využití, a to především v oblasti rohů, kde je 
možné kombinovat univerzální prvky s těmi klasickými, případně je možné využít 
vnější rohové kusy. Není totiž možné stoprocentně určit, jakým způsobem bude 
bednění na stavbě zhotoveno z mnoha důvodů, které není možné předvídat. Je 
tedy možné, že výkres bednění bude brán pouze jako doporučující. Jednotlivé 
rámové prvky budou mezi sebou spojovány rychloupínači, které se zajišťují 
ocelovými klínky. Na tyto rychloupínače je doporučeno použít kladivo o maximální 
hmotnosti 800 g. Pokud dodávané rámové prvky nepokryjí svými rozměry potřeby 
stavby, tak je možné využít vyrovnávací hranoly, které se mezi rámy upevní pomocí 
upínačů pro vyrovnání Frami. Manipulace s nimi je prakticky stejná jako 
s rychloupínači. Vnitřní rohy budou vytvořeny z dodávaného systémového prvku. 
Svislé spáry budou zajištěny vždy minimálně třemi kusy rychloupínačů či upínačů 
pro vyrovnání a vodorovné spáry budou zajištěny minimálně každých 1000 mm.  

 
Po dokončení jedné strany bednění bude styčná plocha s budoucím 

betonovým prvkem ošetřena odbedňovacím přípravkem Doka – OptiX. Po 
dokončení armovacího procesu bude vytvořena druhá strana bednění, která ještě 
před montáží bude ošetřena odbedňovacím přípravkem. Obě strany bednění budou 
zajištěny kotevním systémem Frami. Tento kotevní systém se skládá z dvojice 
protichůdných matek na vnější straně bednění a kotevní tyče, která je uvnitř 
bednění chráněna plastovou trubičkou. Nepoužité otvory v bednění je třeba opatřit 
zátkami určenými pro tyto otvory. V místech prostupů ZTI budou osazeny plastové 
chráničky opatřené na koncích polystyrenovou ucpávkou. Pro potřeby betonáže 
bude zřízen plošinový systém Xsafe. Před zahájením betonáže bude bednění patek 
doplněno o bednící prvek vytvářející kalichovou prohlubeň. 
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Armování: 
 

Vyztužení základových konstrukcí bude provedeno z kombinace ohýbaných 
Kari sítí a prutových prvků. Základové pasy budou tvořeny KARI sítěmi 8x100/100, 
které budou spojeny přesahy a svázány vázacím drátem. Následně budou doplněny 
podle výkresu výztuže o prutové prvky, které také budou vystupovat nad horní líc 
konstrukce z důvodu provázání s podkladní vrstvou podlahy. Výztuž základových 
patek bude tvořena pouze prutovými prvky, jejichž poloha v konstrukci bude 
zajištěna třmínky. Při výrobě dojde k provázání základových patek s vyčnívající 
výztuží z vrtaných pilot a dále pak dojde k provázání výztuže základových pasů a 
patek. Pro urychlení výroby bude armokoš pro základové patky dodán na stavbu již 
připravený z výroby a na místě dojde pouze k jeho osazení a provázání s ostatními 
konstrukcemi. Výztuž bude v bednění centrována pomocí betonových distančních 
podložek. Kalichy v základových patkách budou vytvořeny překližkovou formou 
uchycenou k bednění. Tento kalich musí být zajištěn proti vyplavání a musí být 
osazen do projektované výšky. Krytí výztuže základových pasů je 40 mm a 
základových patek 50 mm. 

 
Betonáž: 
 

Betonáž bodových a liniových základových konstrukcí bude probíhat po 
etapách po jednotlivých dilatačních úsecích z důvodu úspory času při provádění 
jednotlivých etap výroby. Před zahájením betonáže je třeba zkontrolovat všechny 
předešlé kroky. Samotná betonáž bude probíhat po vrstvách 300 mm. K hutnění 
budou použity ponorné vibrátory, s nimiž bude čerstvý beton hutněn, dokud se na 
povrchu neobjeví šedé cementové mléko. Vpichy vibrátorů budou přibližně vzdáleny 
250 mm a během tohoto procesu je nutné dbát na to, aby se vibrátor nedotkl 
výztuže. Ukončení betonáže bude v úrovní -0,350 pod úrovní budoucí podlahy. 
Horní povrch bude zarovnán hladítkem za průběžné výškové kontroly pomocí 
laserové vodováhy. 

 
Odbednění: 

Pro přistoupení k odbednění základových patek a pasů může dojít při 
dosažení 50 % únosnosti. Z výpočtu vyplývá, že tomu tak bude po třech dnech od 
konce betonáže. V průběhu zrání je třeba sledovat průměrná denní teplota a dle 
skutečnosti prodloužit dobu zrání před odbedněním. 
Pevnost betonu:   

Rd = R28 * (0,28 + 0,5 log d) 
Rd = požadovaná pevnost betonu – min. 15 MPa 
R28 = pevnost betonu po 28 dnech – 30 MPa 
d = počet dní 

Vliv teploty: f = (t+10) * d 
f = faktor zrání 
t = průměrná teplota 
d = doba tvrdnutí betonu 
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měsíc     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pardubický 
kraj 
  
  

teplota 
vzduchu 
[°C] 

T 0,9 0,2 4,1 7,9 12,4 16,2 20,3 21,6 13,4 8,1 5,5 3,5

dlouhodobý 
normál 
teploty 
vzduchu 
1961-1990 
[°C] 

N -
3,1 

-
1,4

2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8 2,5 -
1,3

odchylka 
od normálu 
[°C] 

O 4 1,6 1,9 0,8 0,2 0,9 3,7 5,3 0,7 0,1 3 4,8

Obrázek 6.14Územní teploty pro Pardubický kraj v roce 2015[53] 

Po demontáži pracovní lávky a zábradlí dojde k odbednění samotných 
bednících prvků. Nejprve budou vyšroubovány matky kotevního systému a 
následně dojde k odjištění rychloupínačů a upínačů. Pro odbednění budou použity 
vhodné prostředky jako například páčidlo či klíny. Po odbednění dojde k očištění 
bednění vysokotlakým čističem a k jeho uložení do přepravní palety. Na konec 
dojde k zapravení kaveren v betonu z důvodu zabezpečení minimálního krytí a 
k zabroušení ostrých hran v pohledové části. 

 

6.9.3 Konstrukce z vodostavebního betonu 

  
Provádění ŽB desky: 
 

Před provedením podkladních vrstev bude základová spára přehutněna. Po 
provedení podkladní vrstvy štěrkodrtě frakce 16/32 a podkladního betonu C12/15 
tloušťky 80 mm dojde k položení hydroizolačního souvrství a následně k vytvoření 
bednění z běžného smrkového řeziva sloužícího k vytvoření bednění ŽB desky. Při 
tloušťce desky 250 mm bude k dolnímu okraji desky položena vrstva kari sítě 
8x100/100 a k hornímu okraji bude dostačující kari síť 6*100/100. Ve 
vodostavebním betonu je třeba zachovat krytí min. 50 mm, které bude zajištěno 
betonovými distančními tělísky. Na karisítě bude navázána prutová výztuž, která 
bude sloužit k navázání výztuže stěn této konstrukce. Po provedení armování bude 
do konstrukce nainstalována těsnící páska v místech pracovních spár a v místech 
prostupů konstrukcí například v případě sloupů. Před instalací je třeba pásku 
překontrolovat a poškozená místa opravit pomocí teplovzdušné pistole. Těsnící 
pásky budou k výztuži uchycený pomocí svorek rozmístěných po max. vzdálenosti 
250 mm. Sloupy prostupující konstrukcí budou již z výroby těmito páskami 
opatřeny. Je třeba zajistit, aby pásky kolem celé konstrukce byly celistvé, aby jimi 
nepronikala voda skrz konstrukci v obou směrech. 

 
Po dokončení armování a instalace pásek dojde k překontrolování celé 

připravené konstrukce, zda splňuje požadavky kladené projektem. Dále bude 
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rozprostřena betonová směs pomocí čerpadla betonové směsi po ploše desky a 
hutněna pomocí vibrační latě do požadované roviny. Po zhutnění následuje 
technologická pauza o délce 3 dny, během které je nutné konstrukci ošetřovat podle 
podmínek stanovených v kapitole 6.6.2 této práce. 

 
Bednění: 

 
 Bednění stěn konstrukcí z vodostavebního betonu bude provedeno ze 

systémového rámového bednění Doka – Frami, dodávaného v modulových šířkách 
0,3 – 0,9 m (odstupňováno po 0,15 m) a výškách 1,2 m, 1,5 m, 2,7 m a 3,0 m. Tyto 
rámové prvky jsou k sobě spojovány rychloupínači a prostorová stabilit je zajištěna 
kotevním systémem Frami. V případě, že nebude možné dosáhnout příslušného 
modulu pomocí systémového bednění, je možné užít vyrovnávacích hranolů. Pří 
manipulaci s bedněním a výztuží je třeba dávat pozor na těsnící pásky, které by se 
tak mohli protrhnout.  

 
Po vyznačení polohového umístění stěn konstrukce bude postaveno bednění 

vnější stěny. Nejprve bude vytvořen rohový prvek zajišťující, aby prvek stál 
samostatně. Po dokončení této bednící stěny bude bednění opatřeno 
odbedňovacím prostředkem Doka – OptiX. Na tuto stěnu budou aplikovány další 
vodotěsné pásky určené na vnější povrch konstrukce. Každá svislá spára bude 
opatřena minimálně třemi kusy rychloupínačů a vodorovná spára bude zachycena 
maximálně každých 1000 mm. Po dokončení armování budou přichystány prostupy 
konstrukcí z vlákno-cementové vložky ucpané plastovým víčkem. Následně dojde 
vytvoření druhé strany bednění, která ještě před montáží bude ošetřena 
odbedňovacím přípravkem. Obě strany bednění budou zajištěny kotevním 
systémem Frami. Tento kotevní systém se skládá z dvojice protichůdných matek na 
vnější straně bednění a kotevní tyče, která je uvnitř bednění chráněna plastovou 
trubičkou. Nepoužité otvory v bednění je třeba opatřit zátkami určenými pro tyto 
otvory. 

 
Armování: 

 
Stěny šachet z vodostavebního betonu jsou vyztuženy soustavou tyčových 

profilů, z nichž některé jsou vyvedeny nad úroveň této stěny z důvodu budoucího 
zakotvení do podlahové desky. Je nutné dát pozor při manipulaci s výztuží, aby 
nedošlo k poškození těsnící pásky. 

 
Betonáž: 
 

Etapa betonáže může začít po překontrolování předchozích procesů. 
Především je třeba zkontrolovat celistvost a stabilitu bednění, polohu a výztuže a 
prvků pro prostupy konstrukcí a také neporušenost těsnící pásky. Samotná betonáž 
bude probíhat po vrstvách 300 mm. K hutnění budou použity ponorné vibrátory, 
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s nimiž bude čerstvý beton hutněn, dokud se na povrchu neobjeví šedé cementové 
mléko. Vpichy vibrátorů budou přibližně vzdáleny 250 mm a během tohoto procesu 
je nutné dbát na to, aby se vibrátor nedotkl výztuže ani těsnící pásky. Ukončení 
betonáže bude v úrovní -0,150 pod úrovní budoucí podlahy. Horní povrch bude 
zarovnán hladítkem za průběžné výškové kontroly pomocí laserové vodováhy. 

Odbednění: 
Pro přistoupení k odbednění stěn konstrukcí z vodostavebního betonu může 

dojít při dosažení 50 % únosnosti. Z výpočtu vyplývá, že tomu tak bude po třech 
dnech od konce betonáže. V průběhu zrání je třeba sledovat průměrná denní 
teplota a dle skutečnosti prodloužit dobu zrání před odbedněním. 
Pevnost betonu:   

Rd = R28 * (0,28 + 0,5 log d) 
Rd = požadovaná pevnost betonu – min. 15 MPa 
R28 = pevnost betonu po 28 dnech – 30 MPa 
d = počet dní 

 
Vliv teploty: f = (t+10) * d 

f = faktor zrání 
t = průměrná teplota  
d = doba tvrdnutí betonu 

měsíc     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pardubický 
kraj 
  
  

teplota 
vzduchu 
[°C] 

T 0,9 0,2 4,1 7,9 12,4 16,2 20,3 21,6 13,4 8,1 5,5 3,5

dlouhodobý 
normál 
teploty 
vzduchu 
1961-1990 
[°C] 

N -
3,1 

-
1,4

2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8 2,5 -
1,3

odchylka 
od normálu 
[°C] 

O 4 1,6 1,9 0,8 0,2 0,9 3,7 5,3 0,7 0,1 3 4,8

Obrázek 6.15Územní teploty pro Pardubický kraj v roce 2015[53] 

 
Nejprve budou vyšroubovány matky kotevního systému a následně dojde 

k odjištění rychloupínačů a upínačů. Pro odbednění budou použity vhodné 
prostředky jako například páčidlo či klíny. Po odbednění dojde k očištění bednění 
vysokotlakým čističem a k jeho uložení do přepravní palety.  

 

6.9.4 Hutněný štěrkopískový podklad 

Po dokončení konstrukcí z vodostavebního betonu bude vytvořeno zemní 
těleso, jehož horní zhutněná úroveň bude -0,600 pod úrovní podlahy 1. NP. Zemina 
bude dovážena z nedalekého zemníku, jelikož zemina vytěžená v místě stavby není 
vhodná pro tento typ konstrukce. Do této vrstvy budou následně provedeny rozvody 
ZTI. Po provedení těchto rozvodů a překontrolování zhutnění statickou zkouškou 
doplněnou o zkoušku dynamickou, bude nanášena vrstva štěrkodrtě fr. 32/63 mm tl. 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
  6. Technologický předpis provádění základových konstrukcí 

 ________________________________________________________________  

123 
 

150 mm a po zhutnění výsledná vrstva štěrkopísku frakce 0/32 mm výsledné 
tloušťky 100 mm. Zemní těleso musí být zhutněno tak, aby Edef2=45 MPa a 
výsledná vrstva štěrkopísku dosahovala Edef2=80 MPa. 

 
Návoz materiálu bude zajištěn pomocí nákladního automobilu TATRA, pro 

který bude vytvořen nájezd přes prostor budoucích vrat. Tento nájezd následně 
bude sloužit po celou dobu výstavby jako přístup do prostoru stavby. Pro 
rozprostření zeminy a kameniva bude využit nakladač CAT 906 H, pro hutnění 
zeminy válec s jedním bubnem RC70 a Reverzní vibrační deska DPU 4045. Před 
pokládkou hydroizolačního souvrství z folie fatrafol, kryté geotextilií o hm. 400 g/m2, 
musí být provedeny statické zkoušky v množství 1 zkouška na 1000 m2, které 
budou doplněny dynamickou zkouškou v množství 1 zkouška na 250 m2. 

 

6.9.5 Provádění podkladní desky 

Podkladní železobetonová deska je prováděna na dokončeném zhutněném 
štěrkopískovém podkladu překrytém hydroizolačním souvrstvím, které je řádně 
napojeno na svislou hydroizolaci v okolí konstrukcí z vodostavebního betonu a 
liniových a bodových základů. Okraje desky budou bedněny běžným smrkovým 
řezivem.  

 
Tato deska spočívá po svém obvodu na základových pasech a patkách, 

s kterými je provázána prutovou výztuží. Výztuž procházející z liniových a bodových 
základů je vázána  ke spodní kari síti 8x100/100. Při horním okraji desky, která má 
tl. 200 mm je umístěna kari síť 6x100/100. Krytí spodní výztuže je zabezpečeno 
distančními tělísky a vzdálenost mezi horní a dolní výztuží je zabezpečena 
navázanými kozlíky z prutové výztuže. Kozlíky budou rozmístěny tak, aby byl 
umožněn bezpečný pohyb po výztuži během betonáže. Přechod mezi loděmi bude 
z důvodu technologické přestávky opatřen přechodem pro napojení. V tomto 
přechodu bude výztuž zesílena, aby došlo k hladkému napojení. Dále také výztuž 
zesílena o prutovou výztuž v oblasti schodišť. Styk sloupů s deskou je třeba opatřit 
vrstvou mirelonu tl. 10 mm, která umožní pohyb sloupů, aniž by docházelo 
k narušení desky. 

 
K samotné betonáži bude využito čerpadlo betonové směsi S36 SX, které 

bezpečně pokryje polovinu šířky celé haly. Čerstvý beton se po ploše rozprostře 
pomocí ruční latě. V místech zesílené výztuže dojde k hutnění pomocí ručního 
vibrátoru. V ploše je hutnění zajištěno vibrační latí. Povrch výsledné desky se bude 
nacházet v úrovni – 0,150. Povrch betonu musí být ošetřován proti nadměrnému 
vysychání či proti dešti, jak je popsáno v kapitole 6.6.2 této práce. 
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6.10 Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola: 
 

Při vstupní kontrolujeme výškové a polohové vytyčení fixních bodů a základů 
podle projektové dokumentace, stav základové spáry a množství odtěžené zeminy, 
zda souhlasí s výkazem výměr. Dále kontrolujeme dodávané množství, kvalitu a 
rozměry dodávaného materiálu. 

 
Mezioperační kontrola: 
 

Sestavované bednění musí splňovat parametry dané projektovou 
dokumentací jak rozměrové, tak tvarové. Je třeba překontrolovat krytí a průměr 
výztuže, její osové vzdálenosti a polohu v bednění. Vizuálně je třeba zjistit, zda je 
bednění ošetřeno odbedňovacím prostředkem a zda výztuž není mastná a 
zkorodovaná. Namátkově je třeba zkontrolovat, zda je bednění dostatečně pevné a 
nehrozí tak vybočení. Každý den bude pořizována fotodokumentace, završená 
dokumentací před betonáží. Dále před betonáží provede autorizovaná firma hutnící 
zkoušky podloží a odebere beton pro zkušební krychelná tělesa a pro ostatní polní 
zkoušky, na něž vystaví protokol, také dojde ke kontrole ZTI dle projektové 
dokumentace. Při ukládání čerstvého betonu dbáme na dodržení maximální výšky 
shozu 1,5 m, na hutnění po vrstvách a na správné ošetřování betonu v průběhu 
zrání. V době zrání také pečlivě zaznamenáváme průměrné denní teploty. 

 
Výstupní kontrola: 
 

Při závěrečné kontrole bude zjišťován stav oproti projektové dokumentaci. 
Především budou kontrolovány rozměry, poloha, rovinatost, nadmořská výška a 
umístění prostupů. Povrch konstrukcí musí být zbaven nerovností, dutin a 
štěrkových hnízd. Pro předání je třeba schraňovat výsledky zkoušek, prohlášení o 
shodě materiálů a atesty. Podrobněji je kontrolní a zkušební plán základových 
konstrukcí zpracován v následující kapitole č. 7 této práce. 
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6.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Tato problematika je podrobně zkoumána v kapitole č. 11 – Plán BOZP. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se řídí následující dokumenty: 
n.v. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
n.v. 362/2006 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
n.v. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek BOZP 
 

Dále se bude BOZP řídit vnitropodnikovými předpisy upravenými pro 
koexistenci výrobního areálu s provozem firmy. Tento předpis bude zhotoven 
koordinátorem BOZP stavby ve spolupráci s podnikovým bezpečnostním 
technikem. 

 

6.12 Ekologie a ochrana zdraví při práci 

Odpad vzniklí výstavbou bude tříděn do přistavených označených kontejnerů 
v prostoru zařízení staveniště k tomu určeném. Stavba nijak nebude zatěžovat 
životní prostředí. Veškeré práce se budou řídit v souladu se zákonem č 183/2006 
Sb. – stavební zákon, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami MŽP ČR 
v platném znění. Odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb. O průběžné 
odvážení a zneškodnění odpadu se bude starat specializovaná firma, která vystaví 
protokol o likvidaci či uskladnění odpadu. Za odpad a jeho třízení odpadu vzniklého 
výstavbou zodpovídá dodavatel stavebních prací. Úniky olejů či jiných látek ze 
stavebních strojů musí být okamžitě vyřešeny odtěžením kontaminované zeminy až 
do hloubky průsaku. O likvidaci a detailech bude proveden zápis do stavebního 
deníku, kde též bude zaznamenáno, jakým způsobem bude vyřešeno opatření proti 
dalšímu znečištění tohoto rázu.  

 
Případné nebezpečné odpady budou na stavbě skladovány 

v uzamykatelném skladu, bez běžného přístupu osob. Tyto odpady budou 
odpovídat požadavkům z vyhlášky č. 381/2001 Sb. a budou označeny 
identifikačním listem a symbolem nebezpečného odpadu. Sklad bude zabezpečen 
proti vniknutí nepovolaných osob, které by neobornou manipulací mohli ohrozit 
sebe i své okolí. Při skladování je třeba dodržet doporučené vzdálenosti uskladnění 
mezi jednotlivými nádobami. 

 
Podle vyhlášky MŽP ČR bude vedena evidence odpadů vzniklých při 

výstavbě. Veškeré formuláře spojené s odpady bude mít v evidenci osoba 
odpovědná za nakládání s odpady. 
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Katalog odpadů a způsob likvidace: 
 

Číslo Kateg. Název Kategorie 
Způsob 
zajištění

150101 O Papírové a lepenkové 
obaly 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150102 O Plastové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150103 O Dřevěné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150104 O Kovové obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

R 

150106 O Směsné obaly Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

ONS 

150110 N Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

Obaly (včetně odděleně 
sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

POO 

170101 O Beton Beton, cihly, tašky a keramika ONS 

170405 O Železo a ocel Kovy (včetně jejich slitin) R 

170407 O Směsné kovy Kovy (včetně jejich slitin) R 

170409 N Kovový odpad 
znečištěný 
nebezpečnými látkami 

Kovy (včetně jejich slitin) POO 

200301 O Směsný komunální 
odpad 

Ostatní komunální odpady ONS 

Tabulka 6.5-katalog odpadů a způsob likvidace 

N  - nebezpečný odpad 
O - ostatní + komunální odpad 
 
POO – předání oprávněné osobě 
ONS – odvoz na skládku 
R – recyklace 
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7.1 Úvod 

Kontrolní a zkušební plán je zpracován pro monolitické základové konstrukce 
popsané v předchozí kapitole č. 6 – Technologický předpis provádění základových 
konstrukcí. Tabulka kontrolního a zkušebního pánu je přílohou č. 9 této práce. 

 

7.2 Podrobný popis kontrol 

7.2.1 Iniciační kontrola 

Stavbyvedoucí a technický dozor zkontrolují zabezpečení přístupu na 
staveniště a průjezdnost trasy uvnitř podniku. U hlavní brány bude zkontrolován 
seznam účastníků výstavby a seznam automobilů, kteří budou vpouštěni do areálu. 
U vjezdu a výjezdu na staveniště bude viditelně umístěna tabulka „nepovolaným 
vstup zakázán“. Stavební povolení a oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce bude viditelně umístěno v kanceláři hlavního stavbyvedoucího. 
V této kanceláři bude také přítomný po celou dobu výstavby jeden originální výtisk 
projektové dokumentace, který musí být před zahájením procesu překontrolován 
stavbyvedoucím a technickým dozorem. Případné nesrovnalosti doplní projektant 
odpovědný za dokumentaci daného procesu. Také je třeba překontrolovat výškové 
a polohové vytyčení stavby.  

 
Dále je třeba zkontrolovat dodržení podmínek v rámci ochrany životního 

prostředí, odvod znečištěných vod a nakládání s odpady. Toto bude mít na starosti 
mistr, který na konci stavby předá veškerou dokumentaci. Mistr se také postará o 
kontrolu oplocení areálu a případné závady nahlásí údržbě podnikového areálu, 
která stav neprodleně opraví. V případě nepříznivé předpovědi počasí je mistr 
zodpovědný za umístění kalových čerpadel do výkopů, případně je jinak povinen 
zaopatřit stavbu proti nepříznivým vlivům. 

 

7.2.2 Kontrola čistoty základové spáry 

Základová spára musí být srovnaná a mechanicky nepoškozená. Mistr a 
stavební dozor zkontrolují, zda se v základové spáře nenacházejí velké kameny či 
hroudy hlíny. Základová spára nesmí být rozbředlá, prašná ani zamrzlá. Případné 
nedostatky se musí odstranit a opětovně provést kontrolu.  

 

7.2.3 Převzetí zemních prací 

Mistr a technický dozor kontrolují mezní odchylky závislé na druhu objektu a 
směru měření. Dále pak kontrolují soulad s projektovou dokumentací co s rozměrů 
či hloubky týče. 
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7.2.4 Kontrola svahování 

Stavbyvedoucí a technický dozor musí zkontrolovat svahování stavebních 
jam. V případě výkopu hlubšího než 1,8 m bude do této úrovně provedeno 
svahování s lavičkou o šířce 500 mm. 

 

 

Tabulka 7.1-Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů[37] 

Tabulka 7.2-Přibližné sklony svahů dočasných výkopů do hloubky 3 m[38] 
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7.2.5 Kontrola přípojných míst 

Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují vytyčení tras stávajících a napojení tras 
nových inženýrských sítí. Dojde ke kontrole vizuální i ke zkoušce funkčnosti, která se bude 
řídit platnými předpisy. 
 

7.2.6 Převzetí materiálu a jeho skladování 

Bednění: 
 

Mistr kontroluje množství a druh dodávaných prvků, zda souhlasí 
s projektovou dokumentací. Vizuálně kontroluje, zda není bednění poškozeno, 
deformováno nebo nevhodně převáženo. Palety, v nichž je bednění dováženo, 
musí být uskladněno na rovné pevné ploše. Palety s bednícími deskami je možné 
stohovat do dvou řad a ostatní je možné stohovat do třech řad. Součástí dodávky je 
odbedňovací prostředek, který bude uchován v uzamykatelném skladu bez 
běžného přístupu osob. 

 
Ocelová výztuž: 
 

Při dodávce materiálu mistr kontroluje množství, rozměry, tvar, kvalitu a 
shodu s projektovou dokumentací. Dodávaná výztuž musí být opatřena štítkem a 
technickým listem obsahujícím podrobné informace o dané výztuži. Především musí 
být zaznamenána mez pevnosti v tahu, druh povrchu, tažnost, svařitelnost a 
náchylnost ke křehkému lomu za nízkých teplot. Dodávané armokoše budou 
obsahovat podrobný výpis prutů, který se musí shodovat s projektovou 
dokumentací. Při přejímce budou kontrolovány rozměry armokošů, vzdálenost a 
průměr hlavní výztuže a hmotnost zjišťovaná při průjezdu vrátnicí. Tato hmotnost 
pak bude kontrolována s projektovou dokumentací. Výztuž musí splňovat podmínky 
ČSN EN 10080:2005. Ocel musí být skladována suchém rovném podkladu 
s podkladními trámky o rozměrech 100x100 mm umístěných tak, aby nedocházelo 
k ohnutí výztuže a k jejímu druhovému promíchání. 

  
Kontrola těsnících prvků: 
 

Mistr provede kontrolu dodávaného množství těsnících prvků a jejich stav při 
přejímce a jejich rozměry. Především prostupy z vláknocementového materiálu 
nesmí být nijak poškozeny. V případě těsnících pásků je možné poškozený kus 
opravit pomocí horkovzdušné pistole.  
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7.2.7 Klimatické podmínky 

Stavbyvedoucí každý den zaznamenává do stavebního deníku při příchodu 
na stavbu, případně před započetím prací. Při provádění monolitických konstrukcí je 
třeba sledovat průměrnou denní teplotu z důvodu určení času odbednění.  

 
Betonáž lze provádět v průměrném denním teplotním rozpětí 5°C – 30°C, 

přičemž povrchová teplota betonu nesmí klesnout po 0°C. Tento stav je možné 
obejít zahříváním konstrukce. Při teplotách nad 20°C je třeba beton ošetřovat 
kropením a překrytím geotextílií. Ke kropení konstrukcí lze přistoupit přibližně po 24 
hodinách, kdy již nebude docházet k vyplavování cementu z povrchu. Povrch 
betonu bude zkrápěn alespoň do doby, než dojde k odbednění konstrukce. 

 
Konstrukce z vodostavebního betonu jsou, co se týče chladu stejně náročné 

jako konstrukce z běžného betonu. Teplota čerstvého betonu však nesmí překročit 
22°C a teplota v konstrukci 45°C. V období, kdy je provádění těchto konstrukcí 
předpokládáno je reálná šance tyto podmínky splnit. V případě, že příhodné 
podmínky nebude možné zaručit, tak je třeba provádění těchto konstrukcí 
přesunout na nejbližší možný termín, kdy tomu tak bude. 

7.2.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Všichni pracovníci musí být před zahájením výkonu práce seznámeni 
s plánem BOZP, provozem stavby a s riziky, s nimiž mohou přijít do styky. O tomto 
školení provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku, který bude podepsán 
všemi zúčastněnými osobami. Pracovníci vykonávající činnost, podmíněnou jistým 
stupněm vzdělání, doloží potřebné průkazy, certifikáty či jiné dokumenty opravňující 
vykonávat danou činnost. V případě podezření mohou být pracovníci podrobeni 
dechové zkoušce.  

7.2.9 Kontrola technického stavu strojů 

Strojníci jsou zodpovědní za technický stav jejich strojů. Průběžně musí vést 
záznamy o hladině provozních kapalin, promazání potřebných součástek, 
funkčnosti elektroniky či o mechanickém poškození. V případě závady na přístroji 
jsou povinni tuto závadu okamžitě odstranit buď vlastními silami, pokud na to mají 
oprávnění, případně musejí zavolat odborný servis. Strojníci také kontrolují, zda 
nedochází k úkapům a tím ke kontaminaci půdy. 

 
Po skončení pracovní doby musí být všechny stroje uloženy na předem 

určeném uzamykatelném místě. Těžké stroje musí být zaparkovány na příhodném 
místě, kde nebudou bránit provozu ostatním. Dále musí být stroje řádně 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob, zabrzděny a zajištěny ve stabilní 
poloze.  
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7.2.10 Kontrola vrtání pilot 

Stavební mistr musí průběžně kontrolovat polohové a svislé odchýlení od 
projektové dokumentace. Maximální povolená odchylka svislosti je 0,02m/m a 
polohová odchylka 0,1 m Pro d ≤ 1,0 m. 

 

7.2.11 Kontrola betonáže pilot 

Stavební mistr kontroluje na přístrojích tlak u paty piloty, který musí 
převyšovat tlak okolní zeminy a způsob vytahování vrtného zařízení. Dodávka 
betonu nesmí být dlouhodobě přerušena. 

 
Čerstvý beton: 
 

Podle dodacího listu kontroluje stavbyvedoucí množství dodaného betonu, 
pevnostní třídu, frakci kameniva, použitý cement, vodní součinitel, stupeň vlivu 
prostředí, obsah chloridů a stupeň konzistence. Údaje v dodacím listu musí 
korespondovat s projektovou dokumentací. Při přejímce je také potřeba porovnat 
čas naložení a zpracování čerstvého betonu, zda nedošlo během přepravy 
k prodlevě. Vzhledem ke vzdálenosti by však k tomuto problému nemělo dojít.  

 
Před začátkem ukládání čerstvého betonu budou specializovanou firmou 

odebrány kontrolní krychelné zkušební vzorky a bude provedena zkouška sednutím 
a rozlitím, po kterých bude určeno, zda může být dovezená směs použita. Příslušné 
zkoušky se řídí odpovídajícími částmi ČSN EN 12350. 

 
Obrázek 7.1-Zkouška sednutím[39]



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
 7. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické základové konstrukce 

 ________________________________________________________________  

133 
 

7.2.12 Kontrola armování pilot 

Stavební mistr zkontroluje stykování armokošů vkládaných do těla piloty. 
Přípustná mezní odchylka umístění armokoše je ± 30 mm od projektovaného středu 
piloty. Ke spouštění výztuže nesmí být užito vibrování. Armokoš musí do těla piloty 
vklouznout vlastní vahou. Mistr kontroluje svislost klesajícího prvku. 

7.2.13 Kontrola zabezpečení výkopů 

Jelikož se stavba nachází uvnitř areálu, kde není zcela možné vyloučit pohyb 
cizích osob a zároveň při provádění výkopů budou přítomny další stavební složky 
zabývající se jinou činností, tak budou výkopy hlubší jak 1,5 m zajištěny zábradlím a 
přechody, pokud si to situace vyžádá. Pro potřeby stavby jsou dostačující ocelové 
plotové zábrany výšky 1,1 m. 

 
Výkopy musí být upraveny tak, aby nebylo nutné jejich pažení, které by 

bránilo výstavbě bednění. Hloubka výkopu, bude maximálně 1,3 m pod upraveným 
terénem. Jelikož se podstatná část výkopu nachází v navážce třídy těžitelnosti 2 – 3 
bude podle potřeby výkop svahován až do sklonu 1:0,5.  

 

7.2.14 Kontrola podkladních vrstev 

Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují provedení štěrkových a 
betonových podkladních vrstev. Při dodávce materiálu se kontroluje množství a 
dodávaná zrnitost. Po uložení na pozici je kontrolováno výškové umístění 
porovnávané s projektovou dokumentací a rovinnost dále specifikovaná v normě 
ČSN EN 13670. 

 
U provádění podkladních vrstev je důležité dodržet požadovanou rovinatost. 

Blíže je tento problém popsán v kapitole 7.2.22 Kontrola přesnosti provedených 
základů. 

7.2.15  Kontrola vytyčení bednění 

Mistr kontroluje správnost vyznačení polohy bednění na podkladní beton 
podle projektové dokumentace. Eliminuje se tím sestavení na nesprávném místě. 

7.2.16 Kontrola provedení bednění 

Mistr kontroluje provedení systémového bednění. Je třeba překontrolovat, 
zda rozměry a poloha souhlasí s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění 
musí splňovat dle ČSN 73 0210-1 tyto hodnoty: 
Horní hrana: ±10 mm  
svislost: ±h/200 (max. 30 mm)  
vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních prvků: ±30 mm,  
vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm,  
stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm  
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Před zahájením betonáže musí být také zkontrolováno spojení jednotlivých 

částí pomocí upínačů a jim funkčně podobných prvků. Je také třeba zkontrolovat 
utěsnění prvků zátkami, množství kotevních prvků a celková stabilita bednění. 
V místě kalichových patek bude překontrolováno upevnění kalichů a jejich poloha 
s dovolenou odchylkou 25 mm na každou stranu. Poloha prvků vytvářející prostup 
konstrukcí musí být shodná s projektovou dokumentací, pokud si to situace 
nevyžádá jinak. 

 
Na vnitřní povrch bednění zbavený nečistot a prachu bude nanesena vrstva 

odbedňovacího přípravku, u něhož výrobce musí garantovat jeho ekologickou 
nezávadnost. Dále nesmí odbedňovací prostředek žádným negativním způsobem 
ovlivňovat výsledný betonový produkt. Odbedňovací prostředek musí být nanášen 
ve vrstvě předepsané výrobcem. 

 

7.2.17 Kontrola uložení výztuže 

Mistr, technický dozor, stavbyvedoucí a statik kontrolují správnost provedení 
výztuže. Do toho spadá krytí výztuže a průměry nainstalovaných prutů a kari sítí, 
čistota výztuže. Před betonáží být výztuž zbavena nečistot, mastnoty a volné rzi, 
která by mohla negativně ovlivnit spolupůsobení betonu s výztuží.  

 
Druh, profil, počet, délky výztuže, tvar třmínků a háků musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Stejně tomu je i u předepsaného stykování výztuže. Mezní 
odchylka uložení výztuže nesmí překročit max. ±30mm. Odchylky v poloze výztuže 
jsou dány v normě ČSN 73 2400. Platí, že ∆(mínus) = -10 mm a ∆(plus) = +10 mm 
(h≤150 mm), +15 mm (h=400 mm) a +20 mm (h≥2500 mm), h=výška průřezu (∆ 
plus se může zvýšit o 15 mm u základových konstrukcí). Svařování se musí 
provádět podle předpisů platných v místě stavby. Vyrovnávat a přehýbání 
nesprávně provedených ohybů bude reklamováno a vyměněno za nové, správně 
provedené. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění vlastností svárů. 

 
Krytí výztuže předepsané projektovou dokumentací musí být zajištěno 

vhodnými distančními tělísky a vložkami. Výztužná kostra musí svou tuhostí zajistit 
bezpečný pohyb pracovníků a zároveň musí odolat ukládání čerstvého betonu a 
jeho hutnění vibracemi. 

 
 
 

7.2.18 Kontrola provedení konstrukcí z vodostavebního betonu 

Mistr zkontroluje polohové a výškové provedení podkladních konstrukcí a 
bednění stejně jako tomu je u běžných konstrukcí. Navíc musí překontrolovat 
celistvost těsnění a jeho správné uchycení, aby během betonáže nedošlo k jeho 
prostorové deformaci. Vzdálenost upínacích tělísek nesmí překročit 250 mm. 
Poloha prostupů z vláknocementových trubek musí být utěsněny proti průniku 
čerstvého betonu a musí být umístěny v konstrukci podle projektové dokumentace, 
pokud tomu jiné okolnosti na stavbě nebudou bránit. 
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7.2.19 Kontrola betonáže 

Čerstvý beton: 
 

Podle dodacího listu kontroluje stavbyvedoucí množství dodaného betonu, 
pevnostní třídu, frakci kameniva, použitý cement, vodní součinitel, stupeň vlivu 
prostředí, obsah chloridů a stupeň konzistence. Údaje v dodacím listu musí 
korespondovat s projektovou dokumentací. Při přejímce je také potřeba porovnat 
čas naložení a zpracování čerstvého betonu, zda nedošlo během přepravy 
k prodlevě. Vzhledem ke vzdálenosti by však k tomuto problému nemělo dojít.  

 
Před začátkem ukládání čerstvého betonu budou specializovanou firmou 

odebrány kontrolní krychelné zkušební vzorky a bude provedena zkouška sednutím 
a rozlitím, po kterých bude určeno, zda může být dovezená směs použita. Příslušné 
zkoušky se řídí odpovídajícími částmi ČSN EN 12350. 

Stavbyvedoucí, technický dozor a mistr kontrolují způsob ukládání čerstvého 
betonu v jednotlivých fázích stavebního procesu. Je třeba monitorovat výšku shozu, 
která může být maximálně 1,5 m. Ukládání po vrstvách 300 mm v případě 
ponorných vibrátorů a 200 mm u vibračních latí, které by nemělo být překročeno. 
Způsob vibrování, který by neměl sloužit jako prostředek k přemisťování betonu ale 
prostředek k plnohodnotnému zhutnění betonu. Dále také rozteč vpichů vibrátoru, 
která zajistí plnohodnotné zhutnění bez hluchých nezhutněných míst. Samotné 
vibrování má být systematické a zajistit provibrování s předchozí již zhutněnou 
vrstvou. Za zhutněnou vrstvu považujeme takovou, kde na povrch vystoupí vrstva 
cementového mléka. Během procesu ukládání a hutnění betonu musí být 
konstrukce chráněna proti negativním klimatickým vlivům. V případě, kdy není 
možnost zajistit konstrukci proti těmto vlivům, je třeba betonáž odložit na nejbližší 
příhodný termín. 

Obrázek 7.2-Zkouška sednutím[39]
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7.2.20 Ošetřování betonu 

Mistr, za občasné kontroly stavebního dozoru kontrolují ošetřování čerstvého 
betonu tuhnoucího v bednění. Kontrolují, zda dochází ke kropení v období vysokých 
teplot, či k zahřívání při teplotách na opačném konci teplotní stupnice. Odpařování 
vody z betonu musí probíhat pozvolna, jinak dojde k narušení povrchové vrstvy. 
Teplota povrchu uloženého betonu nesmí klesnout pod 0°C do doby, než beton 
dosáhne dostatečné pevnosti, aby odolat tlaku, který by mohla vyvinout zmrzlá 
voda. 
Doporučená doba ošetřování betonu je stanovena v ČSN EN 13670. 

 
 

7.2.21 Kontrola demontáže bednění 

Odbedňování může nastat, až když je dosaženo 50% únosnosti. V opačném 
případě by mohlo dojít ke zborcení konstrukce. Tento proces musí být odsouhlasen 
stavbyvedoucím a technickým dozorem. Mistr dohlíží na očištění odstraněného 
bednění a jeho uložení do přepravních palet.  

7.2.22 Kontrola přesnosti provedených základů 

Jakmile je dokončen odbedňovací proces, tak stavbyvedoucí s technickým 
dozorem zkontrolují provedení základů s projektovou dokumentací. Dovolená 
výšková odchylka pro základovou desku je ±25 mm. Odchylka pro základové pasy 
je polohově ±15 mm a výškově ±25 mm. Obecně pro základy platí vodorovná 
odchylka ±25 mm a svislá ±20 mm.  

 
Povrch, který je ve styku s bedněním musí splňovat rovinnost 9mm/2m 

(lokálně 4mm/0,2m). V místech, kde konstrukce není ve styku s bedněním, jsou 
požadavky na rovinnost 15mm/2m (lokálně 6mm/0,2m). Pro délky menší jak 1m je 
přímost hran stanovena hodnotou 8mm. Pro délky větší je povoleno 8mm/m za 
předpokladu že není celkově překročeno 20 mm.  

Tabulka 7.3-Nejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu 
prostředí podle ČSN EN 206-1 jiné než X0 a XC1[40] 
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Tabulka 7.5– Polohové mezní odchylky[41]

Tabulka 7.4-Výškové mezní odchylky[41]
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7.2.23 Kontrola prostupů a povrchových nedostatků 

Stavbyvedoucí ve spolupráci s technickým, dozorem a vedoucím příslušné 
pracovní čety zjistí prostorové umístění a provedení prostupů konstrukcí podle 
projektové dokumentace. Dále zhodnotí celkový vizuál konstrukce a vyznačí 
případné nedostatky. Výsledný produkt nesmí obsahovat větší kaverny, neměly by 
být přítomny ostré hrany v ploše základu a nikde nesmí vystupovat výztuž 
z konstrukce. 

7.3 Použité zkratky a seznam norem 

Použité zkratky: 
PD - Projektová dokumentace 
SV – Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
TZ - Technická zpráva 
SOD - Smlouva o dílo 
S – Statik 
SD – zápis do stavebního deníku 
TP - Technologický předpis 
M – Mistr 
G – Geolog 
GD – Geodet 
ST- Strojník 
VM - Vrtmistr 

Tabulka 7.6-Rovinnost[41] 
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Použité normy: 
 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní staveb 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; únor 2006 
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce, základní ustanovení pro navrhování;  
květen 1980 
ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí - část 1: společná ustanovení; 
červenec 2001 
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 
2010 
ČSN 73 2403 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění - část 1: 
Přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění - část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí, září 1993 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006 
ČSN 73 2400 - Provádění betonových konstrukcí - část 1 : Společná ustanovení, 
červenec 2001 + změna z roku 2003 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecné ustanovení, září 1987 - únor 2010, změny 
ČSN 73 3050-1, červenec 1991 a ČSN 73 3050-2, duben 1999 
 
n.v. č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 
2005 
n.v. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
n.v. č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
n.v. č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
n. v. č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - září 2001 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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8.1 Úvod 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi si 
klade za cíl zkoordinovat všechny osoby vyskytující se na stavbě nebo jejím okolí a 
zajistit pro ně bezpečné prostředí. Tento plán je brán jako nástroj k dosažení 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 
Plán BOZP je zpracován pro akci Výstavba výrobní a skladovací haly firmy 

Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o.. Hlavním předpokladem tohoto plánu je splnění 
zákona 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  

 
Před zahájením výstavby bude tento plán BOZP aktualizován koordinátorem 

určeným pro realizaci stavby. Důležité také bude spojení plánu BOZP s vnitřními 
podnikovými stanovami, což bude mít opět na starost příslušný koordinátor 
v kooperaci s bezpečnostním technikem firmy Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o.. 

8.2 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Výstavba výrobní a skladovací haly firmy  
Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
 

Místo stavby:  Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl 
Okres:   Svitavy 
Kraj:   Pardubický 
Katastrální území: k. ú. Nedošín (okres Svitavy); 685747   
 
Stavebník:  Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
Spisová značka: C 22416 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
IČO:   00012661 
Sídlo:   Nedošín - Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl  
Okres:   Svitavy 
Kraj:   Pardubický 
 
Projektant:  XXX 
 
Hlavní zhotovitel: XXX 
 
Koordinátor BOZP: XXX 
 
Předpokládaná lhůta výstavby:  Zahájení stavby: 3/2016 
      Plánované ukončení: 4/2017 
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8.3 Základní informace o stavbě 

Název a druh stavby: 
 

V rámci rozšíření výrobního areálu Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
v Litomyšli dojde k výstavbě výrobní a skladovací haly, která svým zázemím pokryje 
nedostatečnou produkční kapacitu. Součástí výstavby budou kromě hlavní výrobní 
a skladovací haly také přístavba trafostanice pro pokrytí vyšších energetických 
nároků objektu, přípojky inženýrských sítí, úprava zpevněných i nezpevněných 
ploch v okolí stavby. 

 
Umístění stavby: 

 
Staveniště se bude nacházet v Litomyšli na pozemcích investora (p. č. st. 

466, 376/68, 376/59, 376/72, 376/150), které spadají do katastrálního území 
Nedošín. Skládka zeminy bude po dohodě s majitelem provedena na sousedním 
pozemku p.č. 376/7. Pozemek určený pro stavbu je mírně svahovaný k severní 
části pozemku. 

 
Účel stavby: 
 

Řešený objekt bude sloužit investorovi jako výrobní a skladovací zázemí 
zvyšující jeho produkční schopnost při výrobě produktů Vertex GRID. Dispozičně je 
objekt řešen jako skeletová hala o dvou lodích, z nichž nižší slouží jako sklad pro 
export do dalších výrobních procesů a vyšší z obou lodí slouží jako výrobní prostor. 
Součástí haly je přístavba předzásobení výrobního procesu a trafostanice, která je 
jako jediná řešena zděným systémem. 

 
Členění na stavební objekty: 
 

 SO01 – Hlavní budova 
 SO02 – Zpevněné plochy 
 SO03 – Terénní úpravy 
 IO01 – Přípojka VN 
 IO02 – Přípojka NN 
 IO03 – Splašková kanalizace 
 IO04 - Dešťová kanalizace 
 IO05 – Vodovodní přípojka – pitná 
 IO06 – Vodovodní přípojka – užitková 
 IO07 – Přípojka plynovodní STL 

  



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
 9. Plán BOZP 

 ________________________________________________________________  

143 
  

8.4 Přehled právních předpisů 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
desinfekčních prostředků 

 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 
 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 

 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti 

zaměstnavatelů 
 

 Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

 
 Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

8.5 Povinnost vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a N.V. 
591/2006 Sb. 

 
Tento plán byl zpracován z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným 

rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví popsanými v nařízení vlády 
591/2006 Sb. 

 
 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 
 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
 

Zadavatel stavebních prací je povinen dle zákona č. 309/2006 Sb.: 
 

a) Oznámit příslušnému inspektorátu práce zahájení stavebních prací nejpozději 8 dní 
před předáním staveniště zhotoviteli jelikož: 
 

 Se jedná o stavbu, u které celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 
Oznámení musí být viditelně vyvěšeno u vstupu na staveniště 
 
b) Je povinen určit koordinátora BOZP z důvodu výskytu více než jednoho zhotovitele 

na stavbě 
 

c) Zhotovitel musí předat koordinátorovi veškeré potřebné dokumenty v průběhu 
stavby. Na základě těchto dokumentů bude umožněn zaměstnancům přístup na 
staveniště. 
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8.6 Pravidla spolupráce 

Tato kapitola pojednává o kooperaci všech zúčastněných stran. Stanovuje 
povinnosti a pravomoci všech zainteresovaných v oblasti BOZP. Předáním a 
převzetím staveniště se dle nařízení vlády č 591/2006 sb. § 2, odst. 3 stává 
pracovištěm zhotovitele. Zápisem o předání a převzetí staveniště umožní zhotovitel 
předání dílčích pracovišť podzhotovitelům. 

 
Koordinátor BOZP ustanovený dle zákona 309/2006 Sb. je přímo podřízen 

zadavateli stavby. Dále je koordinátor BOZP oprávněn požadovat po všech 
účastnících plnění platných právních předpisů a plánu BOZP. Zřízením této funkce 
nejsou zhotovitelé zbaveni povinností na poli BOZP, které musí jinak dodržovat. 

 

8.6.1 Povinnosti koordinátora v přípravné fázi stavby: 

Při přípravě stavby je koordinátor povinen: 
 

 Předat zadavateli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o 
rizicích vznikajících při realizaci stavby a o činnostech se zvýšenou mírou ohrožení 
života nebo poškození zdraví.  

 Předat projektantovi a zhotoviteli (pokud již byli určeni) informace o rizicích, které se 
jich dotýkají. 

8.6.2  Povinnosti koordinátora při realizaci stavby: 

V průběhu realizace předává koordinátor zhotoviteli okamžitě a bez 
zbytečného odkladu informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích. Je povinen 
upozornit zhotovitele na nedostatky při výkonu činnosti na pracovišti převzatém 
zhotovitelem a zároveň je oprávněn navrhovat přiměřená opatření vedoucí 
k nápravě. 

 
V případě, kdy nebude zhotovitelem okamžitě přijato navržené opatření, 

bude o situaci informován zadavatel stavby, který stanoví patřičné opatření. 
 
Koordinátor zachovává mlčenlivost vůči všem osobám ve věcech týkajících 

se dané stavby. Je povinen udržovat tento dokument v aktuálním stavu a 
zaznamenávat veškeré známé skutečnosti mající vliv na BOZP na stavbě. 
V případě rozsáhlých změn v dokumentu bude nově vypracovaná verze odeslána 
všem zúčastněným v elektronické podobě. V nové verzi budou vyznačeny změny a 
dojde k opětovnému proškolení zainteresovaných osob. 
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8.6.3 Oprávnění koordinátora: 

 Je oprávněn vykázat zaměstnance zhotovitele ze stavby bez možnosti nároku na 
úhradu ušlého zisku, pokud budou porušeny zásady BOZP. 

 Může bez ohlášení vstupovat na a pohybovat se v prostoru dotčeném stavbou. 
 Je oprávněn požadovat předložení veškerých dokumentů potřebných pro plnění 

právních předpisů stanovených plánem BOZP. Jedná se především o zkoušky a 
revize technických zařízení a strojů či prokázání způsobilosti zaměstnanců. 

 Může si vyžádat záznamy o předání OOPP a požadovat jejich používání) 
 Je oprávněn provádět dechovou zkoušku při podezření na požití alkoholických 

nápojů 
 

8.6.4 Povinnosti zhotovitelů: 

Zhotovitel předá nejpozději 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP 
informaci o zahájení činnosti a příslušná rizika vznikající touto činností. 

 
Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou 

dobu svého zapojení do realizačního procesu. Je zodpovědný za včasné dodání 
dokumentů souvisejících s výstavbou a za zpracování podnětů vzešlých ze strany 
koordinátora. 

 
Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP přístup do všech prostor 

spojených s procesem výstavby, respektovat připomínky v oblasti BOZP a přijmout 
opatření k jejich nápravě. 

 
Jiná osoba nezaměstnávající zaměstnance a osobně se podílející na 

procesu výstavby je povinna spolupracovat s koordinátorem BOZP po dobu svého 
zapojení do realizačního procesu. Je povinna informovat zhotovitele o převzetí 
pracoviště a rizicích vznikajících jeho nezávislou činností a to nejméně 5 dní před 
převzetím stavby. 

 
Každý zhotovitel mající podzhotovitele je povinen o jeho nástupu informovat 

zadavatele a koordinátora BOZP a zároveň předat rizika a ostatní dokumenty 
potřebné k povolení zahájení činnosti. 

 
Všichni zhotovitelé jsou povinni zajistit plnění požadavků BOZP při výkonu 

všech svých činností v souladu s platnými právními předpisy.  Dále jsou povinni 
zajistit potřebnou kvalifikaci svoji či svých zaměstnanců, pokud to je požadováno 
právními předpisy ČR. V opačném případě bude zhotovitel vykázán ze stavby do 
doby nápravy daného stavu. 
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8.7 Staveniště 

8.7.1 Zabezpečení, přístup, označení a vybavení staveniště: 

Staveniště se nachází na pozemku uvnitř výrobního areálu investora stejně 
jako deponie ornice a vytěžené zeminy. Jelikož se jedná o vnitropodnikové zázemí, 
tak je celý pozemek oplocen a hlídán bezpečnostní službou pomocí kamerového 
systému. U příjezdové komunikace na staveniště bude umístěna tabulka „Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám“, která bude umístěna i na oplocení okolo staveniště. 
Celistvost a neporušenost oplocení bude kontrolováno každý den vedením stavby a 
1x týdně koordinátorem BOZP. Případné poruchy budou okamžitě hlášeny na 
podnikové údržbě, která zajistí nápravu. U Hlavní přístupové brány budou 
kontrolovány informace o vjezdu vozidel a osob do areálu. V buňce hlavního 
stavbyvedoucího budou viditelně umístěny následující informace: 

- Štítek „stavba povolena“ 
- Ohlášení o zahájení prací OIP 
- Staveniště – nepovolaným vstup zakázán 
 
Na staveniště je umožněn přístup vnitropodnikovými zpevněnými 

komunikacemi. V místě staveniště bude zhotovena štěrková podkladní vrstva pod 
budoucími komunikacemi, která umožní přístup těžké technice. Pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace v prostoru je v rámci této stavby vyloučen. 

 
V buňce hlavního stavbyvedoucího a buňce mistrů budou k dispozici lékárny 

vybaveny dle platných předpisů a průběžně doplňovány. Dále v každé buňce bude 
vyvěšen traumatologický plán s kontakty pro přivolání potřebné pomoci v nouzi. 
Stav bude 1x týdně kontrolován koordinátorem BOZP. 

 

8.7.2 Inženýrské sítě: 

Před započetím prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě dotčené 
stavbou a všichni zaměstnanci budou seznámeni s jejich polohou. Vyznačeny 
budou i sítě přímo nedotčené, ale jejichž ochranné pásmo může být ohroženo. 

 
Výkopy budou standardně prováděny strojně. V místě ochranných pásem se 

bude kopat ručně do nalezení příslušné sítě. Obnažené sítě budou zajištěny proti 
poničení sesuvem půdy či zásypem hrubým materiálem, který by mohl poškodit 
povrchovou strukturu.  

 
Výkopové práce v ochranných pásmech mohou probíhat až po písemném 

vyjádření vlastníka dané sítě a po jeho souhlasu s touto činností. 
 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
 9. Plán BOZP 

 ________________________________________________________________  

148 
  

8.7.3 Zařízení pro rozvod energie: 

Rozvody energie na staveništi zajišťující dostatečnou kapacitu přísunu 
energie pro provoz staveniště musí být navržena a provedena tak, aby nedošlo 
jejich používáním k požáru, výbuchu či ohrožení osob pohybujících se v okolí a 
užívající tyto rozvody. Návrh dočasného zařízení je závislé na druhu a výkonu 
rozváděné energie a musí k tomu být uzpůsobeno. Také musí být dostatečně 
bezpečné při užívání fyzickými osobami majícími přístup k tomuto zařízení. 

 
Dočasná elektrická zařízení budou kontrolovány a revidovány v pravidelných 

intervalech. Hlavní vypínač musí být snadno dostupný a dostatečně označený a 
popsaný. Také musí být zajištěn proti manipulaci neoprávněnými osobami. 
S umístěním hlavního vypínače i všech dočasných elektrických zařízeních musí být 
seznámeny všechny osoby vyskytující se na staveništi. Všechna nevyužívaná 
zařízení musí být v době nečinnosti vypnuta a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 

 
Nadzemní elektrické vedení se na stavbě vyskytuje až v závěrečné fázi 

výstavby, kdy dojde k připojení budované trafostanice na podnikovou rozvodnou síť. 
O tohoto momentu již nebudou umožněny práce narušující ochranné pásmo tohoto 
vedení. Tím pádem je vhodné před spuštěním odstranit zařízení staveniště, které 
se v tomto pásmu bude nacházet.  

 

8.7.4 Skladovací prostory materiálů: 

V rámci staveniště budou určeny plochy pro dočasné skladování materiálu a 
plochy pro umístění převozných skladů a kontejnerů na odpadní materiál. Pro 
skladování je třeba vytvořit dostatečně rovnou plochu, která bude odvodněná a 
zpevněná. Tyto plochy budou uzpůsobeny na rozměry a váhu skladovaného 
materiálu a na stroje použité při manipulaci s nimi. 

 
Materiál bude uložen ve stabilní poloze, v které nebude docházet k jeho 

poškození a zároveň bude zajištěn bezpečný průchozí prostor pro pracovníky. 
Prvky nevybavené prostředky k manipulaci budou podloženy v místech, která nijak 
neponičí výrobek. Pro podložení není dovoleno užívat kulaté a vrstvené volně 
položené prvky.  

 
Ruční skladování pytlovaných sypkých materiálů je povoleno do výšky 1,5 m. 

Při mechanizovaném přesunu je dovolena výška skladování 3 m, pokud je materiál 
na paletách. Tento materiál musí být zajištěn proti sesuvu svislými stěnami nebo 
budou v bezpečném sklonu s převázáním. Chemické látky a přípravky budou 
skladovány v obalech s určením jejich skladování a užívání v souladu se zákonem č 
356/2003 Sb. Ručně odebírané sypké hmoty smí být vršeny do výšky 2 m. U výšek 
vyšších jak 2 m musí být místo odběru upraveno proti vzniku převisu. 
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8.8 Informace o rizicích 

Informace o rizicích budou před zahájením výstavby doplněna o registr rizik 
vztahující se ke všem činnostem vyskytujícím se na stavbě. Registr rizik se bude 
řídit technologickými předpisy zvoleným postupem prací jednotlivých činností. Níže 
jsou vypsaná hlavní rizika, která se na stavbě vyskytnou ve větší či menší míře. 

 
Skladování: 

pád skladovaného materiálu 
zasypání pracovníka 
 

Zemní práce: 
sesunutí svahu výkopu 
pád do výkopu 
poškození a narušení podzemního vedení 
srážka strojů 
ohrožení pracovníků strojem 
 

Základové konstrukce: 
poranění pracovníka o armokoš 
pád zaměstnance do čerstvého betonu 
zasažení očí betonovou směsí 
poranění pracovníka uvolněným dílcem bednění 
 

Montáž skeletu: 
pád materiálu na pracovníka 
rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
propadnutí pracovníka otvorem 
poranění pracovníka zavěšeným dílcem 
popálení pracovníka při sváření 

 
Betonáž desky: 

pád zaměstnance do čerstvého betonu 
zasažení očí betonovou směsí 
poranění pracovníka způsobené transportním potrubím 
 
 
 

Zdění nosných zdí: 
zranění padajícím zdivem nebo materiálem 
zborcení, zřícení, pád konstrukcí 
rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
 

Montáž opláštění: 
pád materiálu na pracovníka 
rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
propadnutí pracovníka otvorem 
poranění pracovníka zavěšeným dílcem 
popálení pracovníka při sváření 
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Dokončovací práce: 
pád materiálu na pracovníka 
rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
zasažení očí při odstříknutí, odštípnutí a odlétnutí materiálu 
zakopnutí a pád osob 
 

Rizika vznikající při práci s mechanizací: 
přitlačení a zachycení osoby částí stroje 
zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 
přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku 
zasažení osoby padajícím materiálem 
zřícení, sesunutí, převrácení stroje 
samovolný pohyb stroje 
 

Komunikace (při výjezdu ze staveniště): 
náraz a najetí vozidla na překážku 
sražení osoby na komunikaci vozidlem 
srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu) 
 

Práce ve výškách, na lešení a na žebřících: 
pád zaměstnance z výšky nebo do hloubky 
propadnutí otvorem 
pád břemen, nářadí a materiálu na pracovníka 
pád ze žebříku 
ztráta stability lešení 

 

8.9 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních 
činnostech 

8.9.1 Obecné požadavky na zajištění BOZP: 

 Osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny řídit se právními a ostatními 
předpisy pro zajištění BOZP a PO. Při své činnosti musí přihlížet k podnětům 
koordinátora BOZP. 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečné a zdraví neohrožující prostředí pro 
všechny osoby vyskytující se na staveništi. Ve spolupráci s koordinátorem a dalšími 
příslušnými osobami je povinen zdokonalovat opatření k zajištění výše zmíněného. 

 Všichni zhotovitelé jsou povinni vzájemně se informovat o rizicích vzniklých jejich 
činností a odstranit protichůdná rizika znemožňující práci ostatních. 

 Vedoucí jednotlivých zhotovitelů či osoby OSVČ jsou plně odpovědní za dodržení 
předpisů souvisejících s BOZP a PO. 

 V prostoru staveniště je absolutní zákaz konzumace alkoholu či jiných omamných a 
psychotropních látek. Je také zakázán přístup osob na staveniště pod vlivem těchto 
látek. V případě podezření a prokázání na přítomnost látek v organizmu bude 
osoba vykázána ze stavby. Při opakovaném prokázání tohoto stavu bude osoba 
vyloučena z celého procesu výstavby. 
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 Zhotovitel určí prostor pro výkon činnosti jednotlivých pracovníků a zaznamená 
prokazatelné předání pracoviště. Při rozmístění pracovních sil musí dbát předpisů 
upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 Všechny osoby stavbou dotčené musí být proškoleny a seznámeny s právními a 
ostatními předpisy souvisejícími se zajištěním BOZP a PO. 

 Osoby vyskytující se na stavbě nesmí svévolně upravovat ani rozebírat ochranná 
zařízení na staveništi ať už samostatná, tak přítomná na strojích či jiných 
zařízeních. 

 Úrazy vzniklé na stavbě budou nahlášeny stavbyvedoucímu a zaznamenány do 
knihy úrazů. Zranění bude odpovídajícím způsobem ošetřeno vybavením 
z lékárničky přístupné v buňce vedení stavby nebo bude přivolána pomoc 
zaznamenaná v traumatologickém plánu.  
 

8.9.2 Zemní práce: 

Zemní práce realizované na této akci spočívají v sejmutí ornice a podorničí, 
odkopání zeminy na úroveň základové spáry, vrtání pilot, výkopu základových patek 
a pasů a zásypům jednotlivých základových konstrukcí. 

 
 Na staveništi se zamezením pohybu nepovolaných osob budou zajištěny okraje 

proti pádu osob do hloubky, pokud dopravní komunikace určená pro pohyb bude ve 
vzdálenosti menší jak 1,5 m od okraje výkopu. Výkop o hloubce 0,5 – 1,5m musí 
být překlenut přechodem o šířce alespoň 0,75m se zábradlím na jedné straně. 
V jiných případech bude zábradlí po obou stranách. 

 Výkopy je vhodné mimo pracovní dobu zajistit zábradlím o výšce 1,1 m ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Vhodnost použití zábrany bude konzultována 
s koordinátorem BOZP. Nejsou však požadovány pevné zábrany ani zabezpečení 
propadnutí pod horní tyčí. Zabezpečení bude označeno ve výšce horní tyče 
tabulkou označující nebezpečí pádu osob do hloubky. 

 Okraje výkopu nesmí být na vzdálenost 0,5 od hrany výkopu nebo na vzdálenost 
smykového klínu zatěžovány provozem stavby, zařízením staveniště nebo 
skladovaným materiálem. 

 Přístup fyzických osob do výkopů musí být zajištěn pomocí žebříků, schodů či 
šikmých ramp o maximálním sklonu 1:5. 

 Pojezd stroje vykonávající činnost u hrany výkopu je stanoven s ohledem na 
únosnost půdy v daném místě technologickým předpisem či osobou určenou 
zhotovitelem. 

 Stroje na staveništi musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby nedošlo k jejich 
vzájemnému ohrožení. 

 Nakládání materiálu na dopravní prostředek je umožněno pouze zařízením k tomu 
určeným, tak aby nedošlo k poškození dopravního prostředku. Ložná plocha je 
třeba nakládat rovnoměrně a při nezbytné přepravě materiálu přes kabinu stroje je 
nutné zamezit výskytu osob v tomto prostoru. 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
 9. Plán BOZP 

 ________________________________________________________________  

152 
  

 Obsluha stroje nesmí opustit svůj stroj, pokud je spuštěn anebo není zabezpečen v 
předepsané přepravní poloze. 

 Při provádění výkopových prací, začišťováním výkopu či přepravě materiálu se 
nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru vymezeném maximálním dosahem 
stroje zvětšeným o 2 m, pokud tomu není stanoveno jinak. 

 Pokud obsluha stroje nemá dostatečný výhled na pracoviště, přeruší svou práci do 
doby, kdy bude mít dostatečný výhled pro bezpečné provádění prací. 

 Ruční výkopové práce musí probíhat s dostatečnými bezpečnostními odstupy 
jednotlivých pracovníků. 

 Ručně kopané výkopy hlubší jak 1,3 m v zastavěném a 1,5 m a nezastavěném 
území musí být zajištěny proti sesunutí zeminy. V případě této stavby budou stěny 
výkopu zajištěny vhodným svahováním, na které dohlédne osoba určená 
zhotovitelem. Způsob svahování bude odpovídat místním podmínkám dle druhu 
zeminy. 

 Pracovníci nesmí vstupovat do nezajištěných výkopů hlubších jak 1,3 m. 
 Šířka výkopu bude minimálně 0,8 m. Musí být však zajištěn dostatečný prostor pro 

montážní práce spojené s daným výkopem. 
 

8.9.3 Základové konstrukce: 

Při provádění základových konstrukcí jsou uvažovány práce související 
s bedněním, armováním, prováděním podkladních vrstev, betonáží a dokončením 
těchto konstrukcí. 

 
 Zamezení pohybu osob pod zvedanými kusy, ať už pod bedněním, armováním či 

jinými těžkými prvky. 
 Vyloučení poškozených či jinak nevhodných dílů bednění při kompletaci. 
 Manipulace s bedněním bude vedena odborně způsobilými pracovníky. 
 Volné konce betonářské výztuže je třeba zabezpečit proti nabodnutí padající osoby. 
 Čerstvý beton do konstrukce musí být ukládán z bezpečných pracovních podlah či 

plošin. Je třeba dodržet zásady zajištění ochrany osob proti pádu. 
 

8.9.4 Montáž skeletu: 

Prováděním železobetonového skeletu se rozumí montáž sloupů do 
kalichových patek s následnou montáží vazníků a průvlaků. Součástí této etapy je i 
montáž hlavního ocelového nosníku jeřábové dráhy. 

 
 Zhotovitel montážních prací musí zajistit bezpečný prostor v rámci jeho 

momentálního výkonu práce. Musí zamezit pohybu osob v ohroženém prostoru tak, 
aby mohl provést montáž bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 

 Osoby provádějící montážní práce jsou povinni používat OOPP. 
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 Při práci musí být dodržována ochranná opatření vyplývající z kapitoly 8.9.10 
Bezpečnostní opatření při práci ve výškách. 

 Vázací prostředky musí umožnit správné zavěšení přemisťovaného dílce a zároveň 
nesmí být porušeny. 

 Způsob umístění a zajištění vázacího prostředku musí být zvoleno tak, aby bylo 
možné snadné upevnění a uvolnění. 

 Odebírání dílů ze skládky či dopravního prostředku nesmí způsobit destabilizaci 
ostatních uložených prvků. 

 Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen se řídí zvláštním právním předpisem. 
Je zakázáno manipulovat s břemeny přimrzlými, zasypanými, upevněnými, 
přilnutými či jinak umístěnými předměty, u nichž není možné stanovit sílu potřebnou 
k jejich zdvihu, aniž by bylo zcela vyloučeno překročení únosnosti použitého stroje. 

 Fyzické osoby se nesmí zdržovat ani jinak pohybovat pod zavěšeným břemenem. 
Po bezpečném zajištění nad místem osazení mohou být provedeny práce spojené 
s tímto osazením z bezpečných plošin nebo podlah. Po osazení dílce na místo 
určení a jeho zajištění smí být tento dílec odjištěn od zdvihacího zařízení. 

 Pracovníci, kteří se neúčastní manipulace se zavěšeným břemenem, musí 
okamžitě opustit nebezpečný prostor. 

 Jeřábník a vazač jsou zodpovědní za dodržení bezpečnostních odstupů při 
manipulaci s břemeny. Zásadou je, aby spadlé břemeno nezasáhlo při pádu ani 
odražení osobu vyskytující se v bezprostřední bezpečné vzdálenosti. Bezpečnostní 
odstupy se liší bodle charakteru přepravovaného materiálu. 

 Bez souhlasu výrobce nesmí být svévolně prováděny úpravy na strojích užitých 
k výstavbě. 

 Vazač je povinen při manipulaci s břemenem zajistit odsun osob do bezpečné 
vzdálenosti. 

 Osoby upozorněné na vstup do nebezpečného prostoru musí okamžitě dbát pokynů 
vazače, jeřábníka nebo vedoucího výstavby. 

 Odjištění svislých dílců smí být provedeno po dostatečném zajištění stability tohoto 
prvku. 

 Následující dílce je možné osazovat po zajištění dílce předchozího. 
 Pracovníci jsou povinni používat vhodné dílce pro nastražení a montáž dílců. 
 Vázací prostředky musí být před použitím řádně zkontrolovány proškolenou 

osobou. 
 Při svařování musí být dodrženy podmínky požární ochrany stanovené zvláštním 

právním předpisem. 
 Ochranné pásmo v okolí svářečského pracoviště je nutné zabezpečit před 

výskytem nepovolaných osob. Toto místo bude označeno bezpečnostními 
značkami. 

 Při svařování ve výškách je nutné zabezpečit bezpečnou pracovní plochu pro výkon 
povolání. Pokud tomu tak nebude, musí být OOPP proti pádu chráněny proti 
propálení. 
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 Zhotovitel je zodpovědný za to, aby osoby provádějící svařování byli odborně 
způsobilé. 

8.9.5 Betonáž desky: 

Jedná se o realizaci stropních a podlahových konstrukcí v celém objektu. 
 

 Ukládání čerstvého betonu musí být prováděno z dostatečně zabezpečených a 
stabilních pracovních rovin. Musí být zajištěna dostatečná ochrana fyzických osob 
proti pádu. 

 Možnost uklouznutí po čerstvém betonu musí být eliminována správně zvoleným 
technologickým postupem, zamezením pohybu osob po čerstvém betonu a 
zajištěním bezpečných uklizených cest pro chůzi. 

 Při dopravě čerstvého betonu na pozici pomocí transportního zařízení musí být 
zajištěn perfektní technický stav stroje a transportního potrubí. Potrubí se nesmí 
pod tlakem rozpojovat. Musí být použita vhodná frakce kameniva a konzistence 
čerstvého betonu. Doporučuje se zamezit pohybu osob v prostoru transportních 
hadic. 

 Potrubí dopravující čerstvý beton musí být zajištěno, aby svým pohybem vlivem 
dynamických účinků nezpůsobilo zranění pracovníků. 

8.9.6 Nosné zdivo: 

Součástí realizace jsou svislé nosné konstrukce realizované z broušených 
keramických bloků zděných na tenkou zdící maltu. 

 
 Materiál přichystaný ke zdění musí být uložen minimálně 0,6 m od místa zdění. 

Bude tak vytvořen dostatečný pracovní prostor. 
 Právě vyzděná stěna nesmí být žádným způsobem zatěžována. Ať už kontrolní 

činností, tak ani vstupem osob. 
 Jakékoliv větší přídavné zatížení působící na zděnou konstrukci musí být 

zaznamenáno v projektové dokumentaci. V této dokumentaci musí být zaznamenán 
způsob ukotvení a maximální přípustná únosnost daného prvku. 

 Osoby vykonávající zednické práce, které jsou vystaveny nebezpečí pádu z výšky 
nebo do hloubky, případně propadnutí konstrukcí musí být seznámeny s požadavky 
stanovenými v kapitole 8.9.10 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách. 

 Na vodorovné nosné konstrukce lze vstupovat pouze po jejich usazení v konstrukci 
a zabezpečení proti pohybu. 

 

8.9.7 Montáž opláštění: 

Opláštění objektu je řešeno pomocí lehkých sendvičových panelů.  
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 Montážní práce smí být zahájeny po řádném převzetí pracoviště odpovědnou 
osobou, která zajistí bezpečný prostor v okolí místa pracoviště. 

 Osoby provádějící montážní práce musí být vybaveny OOPP. 
 Při práci je nutné dodržet opatření stanovená v 8.9.10 Bezpečnostní opatření při 

práci ve výškách. 
 Vázací prostředky musí umožnit bezpečnou manipulaci s břemenem a zároveň 

splňovat podmínky stanovené výrobcem. 
 Upevnění a uvolnění vázacích prostředků musí být provedeno tak, aby při 

manipulaci nedošlo k poranění osob. 
 Odebírání jednotlivých panelů nesmí mít za následek destabilizaci ostatních 

uskladněných prvků. 
 Fyzické osoby se nesmí během přemisťování a zdvihání břemene vyskytovat 

v nebezpečném prostoru stanoveném pohybem břemene a předpokládaným 
dopadem při jeho odražení. Odvěšení břemene ze závěsu je možné až po jeho 
zajištění proti vychýlení. 

 Následující dílec je montován až po úplném uchycení dílce předešlého. 
 Pod přemisťovaným dílcem musí být vyloučen pohyb osob. 
 Pro přemisťování břemen je třeba užívat nepoškozené vázací prostředky, o jejichž 

provozuschopnosti rozhodne proškolená osoba. 
 

8.9.8 Dokončovací práce: 

Mezi dokončovací práce patří provádění tepelných izolací provádění vnitřních 
příček, konečných podlahových vrstev, omítek, maleb, obkladů a dalších prací 
souvisejících s výstavbou. 

 
 Při práci je nutné dodržet opatření stanovená v kapitole 8.9.10 Bezpečnostní 

opatření při práci ve výškách. 
 Osoby provádějící montážní práce musí být vybaveny OOPP. Je nutné dbát 

pravidel při užívání agresivních látek, při jejichž odstřiku by mohla být způsobena 
újma na zdraví pracovníků. 

 Materiál přichystaný ke zdění musí být uložen minimálně 0,6 m od místa zdění. 
Bude tak vytvořen dostatečný pracovní prostor. 

 Jakékoliv větší přídavné zatížení působící na zděnou konstrukci musí být 
zaznamenáno v projektové dokumentaci. V této dokumentaci musí být zaznamenán 
způsob ukotvení a maximální přípustná únosnost daného prvku. 

 Materiály musí být skladovány výhradně v originálních obalech, aby nebyly 
zaměněny například za potraviny. Při práci s chemikáliemi se nesmí jíst ani pít. 

 Při svařování, natavování izolačních materiálů nebo nahřívání živic v tavných 
nádobách je zhotovitel povinen zajistit dodržení požární ochrany stanovené ve 
zvláštním právním předpisu. 
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 Ochranné pásmo v okolí svářečského pracoviště je nutné zabezpečit před 
výskytem nepovolaných osob. Toto místo bude označeno bezpečnostními 
značkami. 

 Při svařování ve výškách je nutné zabezpečit bezpečnou pracovní plochu pro výkon 
povolání. Pokud tomu tak nebude, musí být OOPP proti pádu chráněny proti 
propálení. 

 

8.9.9 Práce se stroji: 

Obecné požadavky na obsluhu strojů: 
 

 Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit obsluhu stroje s místními 
podmínkami provozu a upřesnit podmínky mající vliv na bezpečnost při práci. 
Upřesní především únosnost základové půdy, sklony pojezdových rovin, uložení 
vedení inženýrských sítí, nadzemních překážek a dalších překážek ovlivňující 
výkon stroje. 

 Ohrožený prostor, do něhož je zakázán přístup osob, je vymezen délkou dosahu 
stroje zvětšenou o 2 m. V případě nepřehledného pracoviště bude stroj uveden do 
klidu, dokud nebude pracovní prostor volný. 

 Stroje vyvolávající vibrace lze použít jen na místech, kde nehrozí vznik škod na 
majetku třetí osoby. 
 

Stroje pro zemní práce: 
 

 Před zahájením zemních prací bude určena vzdálenost od hrany výkopu pro 
umožnění pojezdu vozidla. Pokud tak není stanoveno technologickým předpisem, 
stanoví tuto hodnotu osoba pověřená zhotovitelem. 

 Mezi jednotlivými stroji musí být zachován dostatečný bezpečnostní odstup, aby 
nedošlo k vzájemnému ohrožení strojů. 

 Přepravovaný materiál musí být na vozidle ve stabilizované poloze a nesmí omezit 
výhled obsluhy vozidla. Samotný náklad nesmí vést ke ztrátě stability vozidla 
v pohybu. 

 Obsluha stroje nesmí opustit spuštěný stroj, který není zajištěn proti pohybu a ve 
stabilizované přepravní poloze. 

 Lopata stroje musí být čištěna při vypnutém motoru, v prostoru, kde nehrozí 
obsluze vozidla nebezpečí sesunutím zeminy nebo pádem přepravovaného 
břemene. 

 Použití přídavného zdvihacího zařízení se řídí podmínkami stanovenými výrobcem. 
Platí také obecné podmínky o přemisťování zavěšených břemen. 

 
Dopravní prostředky pro dopravu čerstvého betonu: 
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 Před zahájením jízdy zkontroluje obsluha vozidla zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze. V případě nesouladu tento stav napraví. 

 Při manipulaci s čerstvým betonem musí být vozidlo řádně zajištěno a musí se 
nacházet na dostatečně přehledném a únosném místě, kde se nenacházejí 
překážky ztěžující manipulaci. 

Čerpadla a strojní omítačky: 
 

 Zařízení potřebná k přepravě směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nepřetěžovaly či jinak nenamáhaly konstrukční, pomocné či přípravné části stavby. 

 Potrubí dopravující čerstvý beton musí být zajištěno, aby svým pohybem 
způsobených vlivem dynamických účinků nezpůsobilo zranění pracovníků. 

 Doprava směsí musí být umožněna bez složitého couvání a manipulace s vozidlem. 
 Není dovoleno přehýbat hadice vedoucí směs na místo určení, jakkoliv manipulovat 

se spojkami a vstupovat do nebezpečného prostoru v okolí čerpadla nebo konce 
hadic. 

 Autočerpadlo musí být umístěno v prostoru neomezeném překážkami stěžujícími 
manipulaci s výložníkem. 

 Autočerpadlo s dělenými výložníky musí být umístěno tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému přemisťování a zároveň aby nedocházelo k ohrožení dalších 
pracovních prostorů. 

 Autočerpadlo lze přemisťovat pouze v přepravní poloze. 
 Výložník autočerpadla nesmí být používán ke zdvihu břemen. 
 Manipulace s výložníkem je umožněna pouze po celkové stabilizaci vozidla. 

Jeřáby: 
 
Při provozu jeřábu je zakázáno: 

 Krátkodobě zapínat a vypínat pohyby, pokud to není způsobeno poruchou. 
 Rozhoupávat zavěšené břemeno. 
 Manipulovat s břemeny těžšími než je stanoveno výrobcem jeřábu. 
 Umísťovat břemeno do vzdálenosti delší než je povoleno v parametrech vozidla. 
 Zvedat a přepravovat břemena ohrožující okolí. 
 Manipulovat s břemeny mimo stanovený prostor. 
 Přepravovat břemena nad prostorem, kde se vyskytují osoby. 
 Používat nouzové zastavovací tlačítko, pokud není jeho použití nezbytně nutné. 
 Používat omezovačů k zastavení pohybu vozidla. 
 Vyřazovat z provozu bezpečnostní prvky či měnit jejich nastavení. 
 Neoprávněně rozebírat ochranné kryty na vozidle. 

 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce: 
 

 Bude proveden záznam o odchylkách v ovladatelnosti stroje a o případných 
poruchách. O všech skutečnostech bude seznámena střídající obsluha stroje. 
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 Po ukončení činnosti musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu. Pracovní 
zařízení musí být ve stabilizované poloze. To samé platí i při vzdálení obsluhy od 
stroje. 

 Stroj bude odstaven na bezpečném místě, kde nebude překážet provozu a nebude 
nijak ohrožen. 

 Volné prvky vozidel nesmí ohrožovat okolní provoz. 
 Vozidlo musí být vypnuto a zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. 
 Klíče od zařízení musí být uschovány v buňce vedení stavby pro případ nutné 

manipulace v nepřítomnosti oprávněné osoby. Touto manipulací se rozumí 
nenadálé živelné pohromy či jiné příbuzné katastrofy. 

 Bude zkontrolován stav kapalin. V případě nadměrného úniku bude stav 
přezkoumán a do doby nalezení a napravení závady nebude vozidlo používáno. 

 

8.9.10 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících: 

Zaměstnavatel zajistí ochranu zaměstnanců, u nichž jejich výkonem povolání 
vzniká riziko pádu z výšky nebo do hloubky, případně k jejich propadnutí nebo 
uklouznutí. Opatření bude zajištěno na všech pracovištích a přístupových 
komunikacích, jejichž výšková úroveň je 1,5 m nad okolní úrovní, nebo pokud je 
pod tímto místem hloubka větší jak 1,5 m. 

 
 
 

Ochranu proti pádu není nutné zajistit na: 
 Ploše, jejíž sklon nepřevyšuje 10 stupňů v případě, že jsou okraje opatřeny 

vhodnou zábranou ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od volného okraje, u něhož hrozí 
pád. 

 U volných okrajů, jejichž rozměr v jednom směru nepřesahuje 0,25 m. 
 Pokud koruna vyzdívané zdi převyšuje pracovní rovinu alespoň o 0,6 m. 

 
Prostupy či prohlubně o rozměru ve všech směrech větším než 0,25 cm 

budou neprodleně zakryty poklopy o odpovídající únosnosti, které budou zajištěny 
proti posunutí. V opačném případě musí být okraje zajištěny zábradlím či hrazením. 
Otvory ve stěnách ve výšce nad 1,1 m nad podlahou a o rozměrech menších jak 
0,3x0,75 m nemusí být zajištěny proti vypadnutí osob. 

 
 Zábradlí se bude skládat z horní tyče a zarážky o výšce alespoň 15 cm u podlahy. 

V případě výšky větší jak 2 m nad okolní rovinou bude prostor zábradlí doplněn o 
jednu či více středních tyčí zabraňujících propadnutí. Výška horní tyče musí být 
minimálně 1,1 m nad podlahou. 

 Proti nebezpečí úrazu padajícím materiálem budou zřízeny vhodné zábrany 
například okapovou lištou, v případě lešení se jedná o zarážku v úrovni podlahy o 
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výšce 15 cm. Nejlépe je však zajištěno bezpečí při zamezení přístupu osob do 
ochranného pásma pod místem výkonu dané činnosti. 

 Práce ve výškách budou zastaveny za nepříznivého počasí (bouře, déšť, sněžení či 
tvorba námrazy). Pokud rychlost větru přesáhne 11 m/s a 8 m/s při práci na 
plošinách, lešeních, žebřících či při manipulaci se zavěšenými břemeny. Dále 
pokud bude viditelnost snížena pod 30 m a pokud teplota klesne pod -10°C. 

  
Používání žebříků dle předpisu 362/2005 Sb. odst. III. [54]  

 1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

 2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 

 3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak 

 4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 

 5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 

 6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

 7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn 
proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 

 8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí 
být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

 9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
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 10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

 11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 

 12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

Dočasné stavební konstrukce dle předpisu 362/2005 Sb. odst. VII [55]  
 

 Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 
montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

 Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 
je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu 
během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 

 Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami 

 
 

8.10 Opatření při prolínání činností 

Jednotliví zhotovitelé jsou povinni před zahájením prací provést poradu o 
bezpečnostních opatřeních při výkonu jejich činnosti. Pokud to situace neumožní, 
tak jedna z pracovních čet bude zastavena na nezbytně nutnou dobu. Veškeré 
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prolínané práce musí být konzultovány s koordinátorem BOZP, který stanoví 
potřebné bezpečnostní opatření. 

8.11 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Všechny osoby přítomné na staveništi budou vybaveny OOPP dle rozsahu 
potřeby vyvolané činností, kterou dané osoby zastávají. 

 
 Ochranné přilby budou nosit všichni bez ohledu na druh povolání. Obsluha vozidel 

s pevnou kabinou nemusí mít přilbu uvnitř této kabiny. Pracovníci vyskytující se ve 
výškách budou mít přilbu opatřenou úvazkem proti spadnutí. 

 Ochranná obuv bude vybavena podešvemi odolnými proti propíchnutí. Obuv musí 
být dostatečně způsobilá k výkonu práce. Musí být pevná, nepromokavá a 
neděravá. Pro pohyb ve výškách se doporučuje podrážka se zvýšenými 
protiskluzovými vlastnostmi. 

 Ochranné brýle budou využívány vždy u prací spojených s hrozbou odštípnutí, 
odstříknutí nebo odlétnutí materiálu. Příkladem může být svařování, broušení nebo 
betonování. 

 Výstražné oděvy budou mít všichni pracovníci po celou dobu výstavby na sobě a to 
i osoby obsluhující stroje. 

 Další OOPP budou použity dle uvážení. Pro práce ve výška je nutné doplnit 
základní výstroj o systém polohovací a zachycení pádu. Dále budou k dispozici 
rukavice, svářecí štíty či obličejové štíty a respirační roušky pro práci s prašnými 
materiály. 

8.12 Aktualizace plánu BOZP 

Koordinátor BOZP bude pravidelně jednou týdně provádět kontrolu na 
staveništi zaměřenou na dodržování BOZP. V tento kontrolní den musí být na 
stavbě přítomen hlavní stavbyvedoucí, případně zastoupen svým asistentem, a 
zástupci zhotovitelů, kteří budou k tomuto jednání vyzváni. 

 
Zjištěné závady budou předány k nápravě, která se očekává okamžitě. 

Všichni zhotovitelé musí být obeznámeni se způsobem nápravy závad a závěry 
musí přenést na své zaměstnance. Koordinátor BOZP zaznamená do stavebního 
deníku stručný zápis z kontrolního dne s možností zápisu vážných bezpečnostních 
nedostatků. Do dvou pracovních dnů od provedené kontroly bude zaslána 
elektronická verze se zápisem z kontrolního dne. Tato kopie bude podepsána všemi 
vedoucími zhotoviteli a koordinátorem BOZP zaarchivována. 

 
 
 
 



  Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 
 9. Plán BOZP 

 ________________________________________________________________  

162 
  

8.13 Havarijní připravenost a reakce 

Seznam osob, zaměstnavatelů, organizací a orgánů, které je nutné přivolat 
v případě havárie. 

 
Jakákoliv mimořádná událost na stavbě musí být neprodleně oznámena 

hlavnímu zhotoviteli, zadavateli stavby a koordinátorovi BOZP. Dále je třeba 
dodržet plnění povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů. 

 

Hlavní zhotovitel stavby:  
Stavebník (zadavatel stavby):  
Koordinátor BOZP ve fázi realizace:  
Oblastní inspektorát práce:  
Lékařská záchranná služba: 155 
Hasiči: 150 
Policie ČR: 158 

 

Tabulka 8.1-Havarijní plán 

Hlavní zhotovitel je povinen vypracovat traumatologický plán s širšími 
kontakty pro případ havárií. 

 

8.14 Aktualizace plánu BOZP 

Označení 
revize 

Datum revize Předmět revize Revizi provedl 
Seznámení 

s revizí provedl 
     
     
     

 

Tabulka 8.2-Aktualizace plánu BOZP 

8.15 Závěr 

Tento plán BOZP se vztahuje na všechny osoby vyskytující se na staveništi. 
Součástí tohoto plánu je školení před nástupem na danou pozici, které musí být 
prokazatelně zdokumentováno. 
 
 
 
V Brně 12/2015        Bc. Jan Patrný 
 

 



 

 
  

Oznámení o zahájení prací 
 
V Litomyšli dne 12. 12. 2015 
 
Naše zn.: 
 
Vyřizuje : ............. 
Tel. :  ............. 
Fax. :  ............. 
Mobil : ............. 
e-mail: ............. 
 
 

Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 
o zahájení prací na stavbě 
Výstavba výrobní a skladovací haly firmy Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
(dle stavebního povolení č. XXX/2015 ze dne 18.8.2015 
 

1. Datum Odeslání 
 

2. Zadavatel(é) stavby: 
a) Název (jméno a příjmení): 
b) Identifikační číslo: 
c) Sídlo (místo bydliště nebo podnikání): 

 
3. Přesná adresa, případně popis umístění staveniště: 

 
4. Stavba: 

a) Druh: Provozní budova 
b) Stručný popis:  

V rámci rozšíření výrobního areálu Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
v Litomyšli dojde k výstavbě výrobní a skladovací haly, která svým zázemím 
pokryje nedostatečnou produkční kapacitu. Součástí výstavby budou kromě 
hlavní výrobní a skladovací haly také přístavba trafostanice pro pokrytí 
vyšších energetických nároků objektu, přípojky inženýrských sítí, úprava 
zpevněných i nezpevněných ploch v okolí stavby. 

 
c) Práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny: 

Terénní práce, výkopové práce, základové konstrukce, montáž skeletu, 
zděné konstrukce, montáž opláštění a další činnosti spojené 
s dokončovacími pracemi, přípojky inženýrských sítí, zpevněné komunikace, 
trafostanice, zpevněné plochy. 

 
5. Zhotovitel(é) stavby: 

a) Název (jméno a příjmení):   
b) Identifikační číslo:    
c) Sídlo:    

 
   

Oblastní inspektorát práce pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj 
 
Říční 1195 
Hradec Králové 
501 01 



 

 
  

6. Osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby: 
a) Název (jméno a příjmení):   
b) Identifikační číslo:    
c) Sídlo:      

  
7. Koordinátor při přípravě stavby 

a) Název (jméno a příjmení):   
b) Identifikační číslo:    
c) Sídlo:  
      

8. Koordinátor při realizaci stavby 
a) Název (jméno a příjmení):   
b) Identifikační číslo:    
c) Sídlo:  

 
9. Staveniště předáno zhotoviteli dne: 

 
10. Plánované ukončení prací dne: 

 
11. Odhadovaný maximální počet osob na staveništi: 30 

 
12. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: Bude upřesněno v průběhu stavby 

 
13. Identifikační údaje o zhotovitelích na stavbě: 

 
Název (jméno a příjmení)     Identifikační číslo 
 
____________________     ______________ 
____________________     ______________ 
____________________     ______________ 
____________________     ______________ 
____________________     ______________ 
____________________     ______________ 
 

14. Zadavatel stavby – stavebník 
a) Název (jméno a příjmení):  Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. 
b) Identifikační číslo:   00012661 
c) Sídlo:     Nedošín - Sokolovská 106,  

570 21 Litomyšl  
 
  
      ___________________ 
       Podpis: 



 

 
  

Seznámení odpovědných pracovníků hlavního zhotovitele, ost. zúčastněných zhotovitelů a jiných osob 
s plánem BOZP na staveništi „Výstavba výrobní a skladovací haly firmy Saint-Gobain ADFORS CZ 

s.r.o.“ 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP pro akci „Výstavba výrobní a skladovací haly firmy Saint-
Gobain ADFORS CZ s.r.o.“, že jsem všem požadavků porozuměl a že s informacemi seznámím ostatní spolupracovníky či 
podřízené, které na této akci budou přítomni popřípadě i podzhotovitele, které si vyjednám. 

 

Poř. číslo 
Název 

zhotovitele 
Jméno a příjmení 

seznámeného 

Datum, od kdy je 
zhotovitel povinen 

dodržovat plán BOZP 

Podpis 
seznámeného 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
Tabulka 8.3-Seznámení zhotovitelů s plánem BOZP 

 



 

 
  

Záznam o účasti na školení zabývajícím se seznámením s plánem BOZP na akci 
„Výstavba výrobní a skladovací haly firmy Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o.“ 

 
Zhotovitel: 
 
 
Níže podepsaní zaměstnanci svým podpisem stvrzují účast na školení zabývajícím 
se seznámením s plánem BOZP . Stvrzují, že danému tématu porozuměli, a že se 
dle získaných informací budou chovat.  Seznámení s tímto plánem vyplývá z N.V. 
591/2006 Sb.  § 7 písm. c). 
 
 

Datum Jméno pracovníka Podpis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tabulka 8.4-seznámení zaměstnanců s plánem BOZP 

  



 

 
  

 

Závěr: 
 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projekt přípravy a realizace 
výrobní haly v Litomyšli. Při práci jsem využil informace získané během studia, ale i 
vlastní zkušenosti získané na různých stavbách. Závěrečným výsledkem celého 
snažení je ucelený pohled na průběh výstavby s ohledem na časové, finanční, 
technologické, kvalitativní a bezpečnostní hlediska. K dosažení výstupů 
v požadované kvalitě jsem využil studentské verze programů jako například 
BUILDPower S, MS Project či AutoCad. Zároveň jsem se snažil dosáhnout jisté 
rovnováhy mezi platnými vyhláškami, předpisy a normami, jejichž spletitost byla 
občas více obsáhlá, než se dalo očekávat. 

 Na závěr bych rád zdůraznil, že zpracováním této práce jsem pouze nahlédl 
do rozsáhlé problematiky, která rozhodně stojí za další prozkoumání. Do mého 
profesního života si cením především získaných zkušeností s časovým a finančním 
plánováním, s kterými bych se zřejmě jinak nemusel setkat. 

  



 

 
  

 

Seznam použitých zdrojů: 

 [1]Mapy.cz [online]. Praha 5: Seznam.cz, a.s., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.3332789&y=49.8454937&z=12&source=muni&id=2810  

[2] Kancelařský kontejner. Http://www.containex.cz [online]. Vídeň: Containex, 2016 [cit. 
2016-01-14]. Dostupné z: http://www.containex.cz/cs/produkty/kancelarsky-kontejner  

 [3] Sanitární kontejner. Http://www.containex.cz [online]. Vídeň: Containex, 2016 [cit. 
2016-01-14]. Dostupné z: http://www.containex.cz/cs/produkty/kancelarsky-kontejner   

 [4] Staveništní rozvaděč RS 3.0.0.4 IP44. Http://www.e-rozvadece.cz [online]. Terezín: 
Elektro Brůna, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.e-rozvadece.cz/www-e-
rozvadece-cz/eshop/2-1-Stavenistni-rozvadece/5-2-Bez-mereni/5/86-Stavenistni-
rozvadec-RS-3-0-0-4-IP44//description#anch1  

 5] Plastový kontejner 1100 l, černý. Http://www.abstore.cz [online]. Poděbrady: © 2016, 
AB-STORE, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.abstore.cz/plastovy-kontejner-
1100-l-cerny?utm_source=google_nakupy  

 [6] Střední kontejner. Http://www.brasco.cz [online]. © 2006-2014 Brasco, 2014 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z: http://www.brasco.cz/katalog/stredni-kontejner/  

[7] TOI TOI. Http://www.toitoiploty.cz [online]. Slaný:© 1998-2011 TOI TOI ploty, 2011 [cit. 
2016-01-14]. Dostupné z: http://www.toitoiploty.cz/  

  [8] Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou. Http://www.toitoi.cz [online]. Slaný: © 
1998-2016 Mobilní WC toalety a mobilní oplocení TOI TOI, 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.toitoi.cz/detail-mobilni-toaleta-toi-toi-fresh-s-mytim-
rukou.html?_ID=4102010124326  

 [9] LB 20. Http://www.liebherr.com [online]. Popůvky u Brna: Liebherr, 2016 [cit. 2016-01-
14]. Dostupné z: http://www.liebherr.com/MCF/en-GB/products_mcf.wfw/id-13295-
0/measure-metric  

 [10] Caterpillar D6T. Http://zeppelin.cz [online]. Modletice: © Zeppelin CZ, 2016 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-
caterpillar/dozery/pasove-dozery/pasove-dozery-11-az-100-tun/caterpillar-d6t  

 [11] Caterpillar 444F. Http://zeppelin.cz [online]. Modletice: © Zeppelin CZ, 2016 [cit. 
2016-01-14]. Dostupné z: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-
caterpillar/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/caterpillar-444f  



 

 
  

 [12] 6x6 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ. Http://www.tatra.cz [online]. Kopřivnice: TATRA 
TRUCKS, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.tatra.cz/nakladni-
automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-tristranny-sklapec-1/  

[13] RC70. Http://www.wackerneuson.cz [online]. Praha 10: © 2016 Wacker Neuson SE, 
2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/pg/valce-na-
zeminu-s-jednim-bubnem/prod/rc70.html  

[14] Řada BASIC LINE. Http://www.schwing.cz [online]. Ostrava 30 - Hrabůvka: 
SCHWING Stetter Ostrava, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html  

 [15] S 36 SX. Http://www.schwing.cz [online]. Ostrava 30 - Hrabůvka: SCHWING Stetter 
Ostrava, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/s-36-sx.html  

[16]Ponorný vibrátor. Http://www.vibratory-betonu.cz [online]. Praha 3 - Žižkov: © 2012 
EPROFI.CZ, 2012 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-
vibrator-cmp  

[17]Stahovací vibrační lišta Enar QXH. Http://www.enar.cz [online]. Praha 9: © ARNB, 
2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.enar.cz/Vibracni_listy/Stahovaci_vibracni_listy/stahovaci_vibracni_lista_enar_q
xh  

[18]Stroje na úpravu betonu. Http://www.norwit.cz [online]. Poděbrady III: © 2010–2016 
NorWit, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.norwit.cz/stroje-na-upravu-betonu/  

[19] LTM 1090-4 .1. Http://www.liebherr.com [online]. Popůvky u Brna: Liebherr, 2016 [cit. 
2016-01-14]. Dostupné z: http://www.liebherr.com/shared/external/products/products-
assets/172847/liebherr-technical-data-sheet-mobile-crane-207-ltm-1090-4-1-td-207-00-
defisr.pdf  

[20]AD 30 MAN. Http://www.ckd-jeraby.cz [online]. Slaný: (c) Copyright 2008 - ČKD 
Mobilní Jeřáby, 2008 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.ckd-
jeraby.cz/produkty/rada-ad-30/ad-30-man.html  

[21Zeppelin.cz [online]. Modletice: Kontakty Zeppelin CZ s.r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/kolove-
nakladace/nakladace-5-az-9-tun/caterpillar-906h  

[22]Genie: a terex brand [online]. Redmond: Genie, 2015 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.genielift.com/en/products/boom-lifts/articulating-booms-
engine/z6240/index.htm  

[23]Genie: a terex brand [online]. Redmond: Genie, 2015 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.genielift.com/en/products/scissor-lifts/rough-terrain-scissor-
lifts/gs5390rt/index.htm  

[24]Malina VRŠE [online]. Nový Bydžov: MALINA – VRŠE s.r.o., 2010 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.jeraby-malina.cz/auto-s-hydraulickou-rukou  



 

 
  

[25]MAN: MAN Truck International [online]. Mnichov: MAN Truck & Bus, 2016 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z: http://www.truck.man.eu/global/en/long-haul-transport/tgx-
d38/highlights/Highlights.html  

[26]Nosreti: Special transport [online]. Ostrava: NOSRETI a.s., 2011 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.nosreti-doprava.cz/userfiles//nosreti-katalog-doprava-web-cz.pdf  

[27]Wacker Neuson [online]. Praha: Wacker Neuson s.r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/pg/reverzni-vibracni-
desky/prod/dpu4045.html  

[28]Froweld [online]. Osek: FROWELD - Svařovací technika, 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/2-1-SVAROVACI-
ZDROJE/0/5/1873-GAMA-1900A-PFC  

[29]Wedplast [online]. Praha: WELDPLAST ČR s.r.o., 2010 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.weldplast.cz/varimat-v2-horkovzdusny-svarovaci-automat-leister/  

[30]KVK [online]. Kunčice nad Labem: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 2016 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z: http://www.kvk.cz/servis/strojni-zarizeni/stavec-sil-m-tec-euro-iii-typ/  

[31]Stihl [online]. Modřice: Andreas STIHL, spol. s r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Motorov%C3%A9-pily/Siln%C3%A9-
motorov%C3%A9-pily-pro-lesnictv%C3%AD-a-
z%C3%A1chran%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-pila/2655-131/MS-880.aspx  

[32]Doležalová s.r.o. [online]. Praha: Nářadí Doležalova s.r.o, 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.narex-makita.cz/michadla/festool-mx-1600-2-eq-duo-combi/  

[33]GGR group [online]. Glasgow: GGR group, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.ggrgroup.com/cladding-lifters/flexi-clad/  

[34]Doka [online]. Čelakovice: Česká Doka bednicí technika spol. s r.o., 2016 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z: https://www.doka.com/cz/about/contact_national/kontakty  

[35Sika [online]. Brno: Sika CZ, s.r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://cze.sika.com/cs/solutions_products/02/02a015/02a015sa99/02a015sa99100/02a015
sa99106.html  

 [36]Bettra s.r.o. [online]. Praha: bettra s.r.o., 2007 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://cze.sika.com/cs/solutions_products/02/02a015/02a015sa99/02a015sa99100/02a015
sa99106.html  

[37] ČSN 73 0420-1 (730420): Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky. 
1. 7. 2002. Praha 10: © Český normalizační institut, 2002. 

[38]ASB-portal.cz [online]. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/beton/zasady-
spravneho-osetrovani-betonu  

[39]EBETON [online]. Praha: Sunnysoft s.r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele  



 

 
  

  [40]ASB-portal [online]. Bratislava: AGA GROUP, s. r. o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/inzenyrske-stavby/geotechnika/zemni-a-vykopove-
prace-i  

  

  [41] ČSN 73 0212-1 (730212): Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 1: Základní ustanovení. 1996-11-01. Praha 10: ČESKÁ NORMA, 1996. 

 [42]Kingspan [online]. Praha: Kingspan a.s., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://panely.kingspan.cz/sendvicove-panely-zatepleni-izolace-oplasteni-1725.html  

[43]Eshop.POLYKARBONÁTY.cz [online]. Strakonice: Václav Čistota, 2014 [cit. 2016-01-
14]. Dostupné z: http://eshop.polykarbonaty.cz/marlon-clickfix-zamkovy-polykarbonat-sila-
40-mm-ciry-10-sten-p1722-3563  

[44]HILTI [online]. Praha: Hilti ČR spol. s r.o., 2014 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
https://www.hilti.cz/kotevn%C3%AD-technika/expanzn%C3%AD-kotvy/r1115  

[45]Fatrafol [online]. Partizánske: FATRA IZOLFA, a.s., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné 
z: http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/zemni-hydroizolacni-system-folie/  

[46]Cemex [online]. Litomyšl: CEMEX S.A.B. de C.V., 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://cemex.cz/betonarna-litomysl.aspx  

[47]ČÚZK [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

[48]DEK stavebniny [online]. Svitavy: DEK, 2016 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
https://www.dek.cz/kontakty/svitavy-olbrachtova?gclid=Cj0KEQiAq920BRC8-
efn57XrotYBEiQAlVlMQ16ueVbDJ1bEwYWsBHnb9iEbhNqaIBjvL8_SV6WgMUsaAiTo8P8
HAQ  

[49]KOVO Litomyšl [online]. Litomyšl: KOVO Litomyšl s.r.o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://kovolitomysl.cz/  

[50]PREFA BRNO [online]. Brno: Prefa Brno a.s., 2013 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 
http://www.prefa.cz/stredisko-kurim  

[51]BETON SERVER [online]. Budislav: GRANITA s.r.o., 2006 [cit. 2016-01-14]. Dostupné 
z: http://www.betonserver.cz/granita-budislav  

[52]E-cerpadla.cz [online]. Hradec Králové: IMPEA s. r. o., 2016 [cit. 2016-01-14]. 
Dostupné z: http://www.e-cerpadla.cz/kalove-cerpadlo-hcp-80asn222-400-hadice-b75-p-
7219.html  

[53] Územní teploty. Http://portal.chmi.cz/ [online]. Praha 412: Český hydrometeorologický 
ústav, 2008 [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/historicka-
data/pocasi/uzemni-teploty# 

 [54] ČESKO. Zákon č. 362 ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 



 

 
  

Sbírka zákonů České republiky. příloha III. – používání žebříků. Dostupný také z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&p
art=&name=&rpp=15 
 
[54] ČESKO. Zákon č. 362 ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost 
a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 
Sbírka zákonů České republiky. příloha VII. – dočasné stavební konstrukce. Dostupný 
také z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&fulltext=&nr=362~2F2005&p
art=&name=&rpp=15 
 
Použitá literatura: 
 
- JARSKÝ Č. a kolektiv. Technologie staveb II: Příprava a realizace staveb. Vyd. 1.  
Brno: CERM, 2003, 318 str. ISBN 80-720-4282-3.  
 
- MASOPUST J. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické  
nakladatelství CERM, 2004, 141 str. ISBN 80-214-2770-1.  
 
- MASOPUST J., GLISNÍKOVÁ V. Zakládání staveb – Modul M01 Zakládání  
staveb. Brno: AN CERM, 2007. 182 str. ISBN 80-7204-539-9.  
 
- HRAZDIL V. Ekologie stavební výroby: Environmentální požadavky na  
výstavbu. Brno. 65 str.  
 
- JINDŘICH P. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Vyd.1. Praha 2011, 40 
str. ISBN 978-80-86364-09-4.  
 
 
- MARŠÁL P. Stavební stroje. Vyd.a Brno: CERM, 2004. 189 str. ISBN 80-214-  
2774-4.  
 
- MOTYČKA V. Stavebně technologické projektování M02, vyd. Brno: VUT  
FAST, 2008, 27 str.  
 
- KOVÁŘOVÁ B. Stavebně technologické projektování M04, vyd. Brno:  
VUT FAST, 2008 24 str.  
 
- ŠLANHOF J. Automatizace stavebně technologického projektování M03, vyd.  
Brno: VUT FAST, 2008, 57 str.  
 
- ŠLANHOF J. Automatizace stavebně technologického projektování M04, vyd.  
Brno: VUT FAST, 2008, 65 str.  
 
- KOČÍ B. Technologie pozemních staveb I Technologie stavebních procesů,  
vyd. Brno: VUT FAST 1997, 319 str.  

Normy a předpisy: 

ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 



 

 
  

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
 
ČSN 73 10306 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
 
ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 
 
ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební objekty 
 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 
 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 
 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 
 
ČSN 73 1031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
 
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů  
 
Předpis č. 183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Předpis č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Předpis č. 381/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
Předpis č. 62/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
 
Předpis č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce 
 
Předpis č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 Předpis č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 2004 

  

  



 

 
  

 
Seznam příloh: 
  
Příloha č. 1 – Koordinační situace 
Příloha č. 2 – Výkres zařízení staveniště – základy 
Příloha č. 3 – Výkres zařízení staveniště – hrubá stavba 
Příloha č. 4 – Postup výstavby hlavních technologických etap 
Příloha č. 4-1 – Schéma postupu provádění pilot 
Příloha č. 4-2 – Schéma postupu montáže skeletové konstrukce 
Příloha č. 5 – Finanční a časový plán 
Příloha č. 6 – Časový plán nasazení strojů 
Příloha č. 7 – Časový plán nasazení pracovníků 
Příloha č. 8 – Časový plán budování a likvidace staveniště 
Příloha č. 9 – Tabulka KZP – provádění základových konstrukcí 
Příloha č. 10 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu SO01 
Příloha č. 11 – Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 
Příloha č. 12-1 – Speciální zadání – schéma vyztužení pilot 
Příloha č. 12-2 – Speciální zadání – schéma vyztužení základových patek 
 
 
  



 

 
  

Seznam obrázků: 
 
Obrázek 2.1-Dopravní trasa pro odvoz zeminy [1] ............................................................. 57 

Obrázek 2.2-Dopravní trasa dodání čerstvého betonu [1] ................................................. 58 

Obrázek 2.3-Dopravní trasa dodání ocelové výztuže [1] ................................................... 59 

Obrázek 2.4- Dopravní trasa dodání ocelové výztuže - armokoše [1] ............................... 59 

Obrázek 2.5-Dopravní trasa pro dodání betonových prefabrikátů [1] ................................ 60 

Obrázek 2.6-Problémové body na trase - 1 [1] .................................................................. 61 

Obrázek 2.7-Problémové body na trase - 2 [1] .................................................................. 61 

Obrázek 2.8-Problémové body na trase - 3 [1] .................................................................. 62 

Obrázek 2.9-Problémové body na trase - 4 [1] .................................................................. 62 

Obrázek 2.10-Problémové body na trase - 5 [1] ................................................................ 63 

Obrázek 2.11-Problémové body na trase - 6 [1] ................................................................ 63 

Obrázek 2.12-Problémové body na trase - 7 [1] ................................................................ 64 

Obrázek 2.13-Problémové body na trase - 8 [1] ................................................................ 64 

Obrázek 2.14-Problémové body na trase - 9 [1] ................................................................ 65 

Obrázek 2.15-Problémové body na trase - 10 [1] .............................................................. 65 

Obrázek 2.16-Problémové body na trase - 11 [1] .............................................................. 66 

Obrázek 2.17-Dopravní trasa pro dovoz kameniva [1] ....................................................... 67 

Obrázek 2.18-Dopravní trasa pro dodání bednění [1] ........................................................ 67 

Obrázek 2.19-Dopravní trasa pro dodání panelů Kingspan [1] .......................................... 68 

Obrázek 3.1-Kancelářský kontejner CTX – BU20´ [2] ........................................................ 75 

Obrázek 3.2-SKLADOVACÍ KONTEJNER CTX – LC10´ [2] .............................................. 76 

Obrázek 3.3-SANITÁRNÍ KONTEJNER CTX - SU20´ [3] .................................................. 76 

Obrázek 3.4-Staveništní rozvaděč RS 3.0.0.4 IP44 [4] ...................................................... 77 

Obrázek 3.5-Velká odpadní nádoba na komunální odpad [5] ............................................ 77 

Obrázek 3.6-Velké odpadní kontejnery pro odpady vyvolané stavbou [6] ......................... 77 

Obrázek 3.7-Mobilní oplocení [7] ....................................................................................... 77 

Obrázek 3.8-Mobilní toaleta TOITOI FRESH s mytím rukou [8] ........................................ 78 

Obrázek 4.1-Vrtná souprava Liebherr LB 2 [9] .................................................................. 81 

Obrázek 4.2-Pásový dozer D6T [10] .................................................................................. 81 

Obrázek 4.3-Nakladač Caterpillar 444F [11] ...................................................................... 82 

Obrázek 4.4-Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 [12] ...................................... 82 

Obrázek 4.5-Válec na zeminu s jedním bubnem RC70 [13] .............................................. 83 

Obrázek 4.6-Autodomíchávač s nástavbou STETTER AM 10 C [14] ................................ 83 

Obrázek 4.7-Autočerpadlo betonové směsi S 36 SX [15] .................................................. 84 

Obrázek 4.8-Dosah Autočerpadla betonové směsi S 36 SX[15] ....................................... 84 

Obrázek 4.9-Ponorný vibrátor PERLES CMP[16] .............................................................. 85 

Obrázek 4.10-Vibrační lať ENAR QXH[17] ........................................................................ 85 

Obrázek 4.11-Rotační hladička Barikell OL 120[18] .......................................................... 86 

Obrázek 4.12-Rotační hladička Barikell C4-60/H[18] ......................................................... 86 
Obrázek 4.13-Liebherr LTM 1090/1 ................................................................................... 87 
Obrázek 4.14-Liebherr LTM 1090/1 - půdorysný rozměr ................................................... 87 



 

 
  

Obrázek 4.15-Liebherr LTM 1090/1 – křivka nosnosti pro největší přenášené břemeno 
Vazník 14,74 t .................................................................................................................... 88 
Obrázek 4.16-AD 30 MAN[20] ........................................................................................... 89 

Obrázek 4.17-AD 30 MAN - křivka nosnosti[20] ................................................................ 90 

Obrázek 4.18-Nakladač CAT 906 H[21] ............................................................................ 91 

Obrázek 4.19-GENIE GS-5390RT[22] ............................................................................... 91 

Obrázek 4.20-GENIE Z – 62/40 - oblast dosahu[23] ......................................................... 92 

Obrázek 4.21-GENIE Z – 62/40[23] ................................................................................... 92 

Obrázek 4.22-IVECO CURSOR MP 380 E 38 H[24] ......................................................... 92 

Obrázek 4.23-MAN TGX D38[25] ...................................................................................... 93 

Obrázek 4.24-Goldhofer SPZ-DL 3-39/80[26] ................................................................... 93 

Obrázek 4.25-Goldhofer SPZ-L4-45/80A F1[26]................................................................ 93 
Obrázek 4.26-Valníkový 3-nápravový návěs se stahovatelnou plachtou Schwarmueller - 
Huckepack[26] ................................................................................................................... 93 

Obrázek 4.27-Reverzní vibrační deska DPU 4045 [27] ..................................................... 94 

Obrázek 4.28-Svařovací inventor GAMA 1900A PFC [28] ................................................. 94 

Obrázek 4.29-Leister Varimat V2 [29] ................................................................................ 94 
Obrázek 4.30-Kapsové silo na suché omítkové směsi a dvoukomorové směšovací 
čerpadlo EMP [30] ............................................................................................................. 95 

Obrázek 4.31-Silostavěč pro kapsová sila TSS[30] ........................................................... 95 

Obrázek 4.32-Motorová pila Stihl MS 880[31] ................................................................... 95 

Obrázek 4.33-Míchadlo Festool MX 1600/2 EQ DUO COMBI[32] ..................................... 95 

Obrázek 4.34-Vakuová přísavka na sendvičové panely Flexi-Clad[33] ............................. 96 

Obrázek 6.1-Rámové prvky Frami Xlife - Element[34] ..................................................... 107 

Obrázek 6.2-Univerzální prvek Frami Xlife – Uni - Element[34] ....................................... 107 

Obrázek 6.3-Vnitřní roh Frami[34] ................................................................................... 108 

Obrázek 6.4-Vnější roh Frami[34] .................................................................................... 108 

Obrázek 6.5-Rychloupínač Frami[34] .............................................................................. 108 

Obrázek 6.6-Upínač pro vyrovnání Frami[34] .................................................................. 108 

Obrázek 6.7-Kotevní systém 15,0 Doka[34] .................................................................... 108 
Obrázek 6.8-Rozdělení provádění základových konstrukcí na jednotlivé celky ............... 109 
Obrázek 6.9-Sika® těsnící pás V-20[35] .......................................................................... 110 

Obrázek 6.10-Sika® těsnící pás AR-20[35] ..................................................................... 110 

Obrázek 6.11-Pažnice HRD-FU2 (FZR)  [36] ................................................................... 110 

Obrázek 6.12-Těsnění HRD [36] ...................................................................................... 110 

Obrázek 6.13-Těsnění HRD P-CABLE Basic SG [36] ..................................................... 110 

Obrázek 6.14Územní teploty pro Pardubický kraj v roce 2015[53] .................................. 120 

Obrázek 6.15Územní teploty pro Pardubický kraj v roce 2015[53] .................................. 122 

Obrázek 7.1-Zkouška sednutím[39] ................................................................................. 132 

Obrázek 7.2-Zkouška sednutím[39] ................................................................................. 135 
  



 

 
  

Seznam tabulek: 
Tabulka 1.1-Výkaz výměr pro zemní práce ....................................................................... 24 
Tabulka 1.2-Výkaz výměr pro základové konstrukce ......................................................... 28 
Tabulka 1.3-Výkaz výměr pro svislé konstrukce ................................................................ 31 
Tabulka 1.4-Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce ........................................................ 33 
Tabulka 1.5-Výkaz výměr pro zastřešení a opláštění ........................................................ 35 
Tabulka 1.6-Výkaz výměr pro výplně otvorů ...................................................................... 36 
Tabulka 1.7-Výkaz výměr pro izolace proti vodě ............................................................... 38 
Tabulka 1.8-Výkaz výměr pro tepelné izolace ................................................................... 39 
Tabulka 1.9-Výkaz výměr pro úpravy povrchů ................................................................... 43 
Tabulka 1.10-Výkaz výměr pro zámečnické konstrukce .................................................... 45 
Tabulka 1.11-katalog odpadů a způsob likvidace .............................................................. 52 
Tabulka 1.12-Bilance zemních prací ................................................................................. 53 
Tabulka 3.1-Příkon zařízení staveniště ............................................................................. 72 
Tabulka 3.2-Příkon osvětlení staveniště ............................................................................ 72 
Tabulka 3.3-Předpokládaná nejvyšší potřeba vody ........................................................... 73 
Tabulka 3.4-Potřeba vody pro hygienické účely ................................................................ 73 
Tabulka 3.5-Ekonomické zhodnocení nákladu na zařízení staveniště .............................. 79 
Tabulka 5.1-Výchozí hodnoty prvotního plánu ................................................................... 98 
Tabulka 6.1Výkaz dodávaného betonu ........................................................................... 104 
Tabulka 6.2-Výkaz výztuže základů ................................................................................ 105 
Tabulka 6.3-Výkaz výztuže pilot ...................................................................................... 106 
Tabulka 6.4-Orientační výpis bednících prvků bodových a liniových základů ................. 109 
Tabulka 6.5-katalog odpadů a způsob likvidace .............................................................. 126 
Tabulka 7.1-Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů[37] .............. 129 

Tabulka 7.2-Přibližné sklony svahů dočasných výkopů do hloubky 3 m[38] .................... 129 
Tabulka 7.3-Nejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 jiné 
než X0 a XC1[40] ............................................................................................................. 136 

Tabulka 7.5-Výškové mezní odchylky[41] ........................................................................ 137 

Tabulka 7.4– Polohové mezní odchylky[41] .................................................................... 137 

Tabulka 7.6-Rovinnost[41] ............................................................................................... 138 
Tabulka 8.1-Havarijní plán ............................................................................................... 162 
Tabulka 8.2-Aktualizace plánu BOZP .............................................................................. 162 
Tabulka 8.3-Seznámení zhotovitelů s plánem BOZP ...................................................... 165 
Tabulka 8.4-seznámení zaměstnanců s plánem BOZP ................................................... 166 
 


